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1. INLEIDING 
Wat zijn voorschoolse voorzieningen?  
“Early Childhood Care and Education”, met andere woorden deze voorzieningen hebben 
alles te maken rond opvoeding en onderwijs voorafgaand de leerplicht.  
In België is er sprake van een “split system”.  

Sidenote: in Zweden behoort alles van 0 tot 18 jaar onder onderwijs en in Denemarken 
behoort alles van 0 tot 7 jaar onder welzijn. 
De kinderopvang (agentschap Opgroeien) bestaat uit zowel gezinsopvang alsook 
groepsopvang. 
Bedenking: waarom vindt men het normaal dat een 2-jarige mag opgevangen worden in 
een kinderdagverblijf waarbij er geen dipomavereisten zijn maar vindt men dat zodra het 
kind 2,5 jaar is, er wel diplomavereisten moeten zijn?  
Voorschoolse voorzieningen zijn bijzondere plekken, waar zowel het meest private alsook 
het meest publieke samen komen… “de staat van het kind en het kind van de staat”. 
Deze voorzieningen zijn intiem omdat ouders hun dierbaarste bezit toevertrouwen aan 
deze voorzieningen. Daarnaast gaat hier heel wat politiek en beleid mee gepaard.  
Dus het is belangrijk om deze voorschoolse voorzieningen in vraag te stellen. 

! Pedagogiek gaat over het opvoeden en het opvoeden gaat over wat wenselijk is.  
Wat verwacht men van kinderen? Hoe wilt men dat de samenleving eruit ziet? Dit toont aan 
dat de pedagogiek steeds meer gaat over politiek. 
In het citaat van P. Freire bekritiseert hij dat. De pedagogiek gaat te veel over cijfers en 
feiten en dus veel te weinig over de ideologische discussies. 
Het spreken alsook het denken over de pedagogiek wordt deze tijd sterk gedomineerd door 
feiten, cijfers en tabellen.  
Wetenschap=objectiviteit: wetenschap is het verzamelen van objectiviteit en feiten, dit 
meten we om te weten. 
“pedagogy of the oppressed”: dit is meer dan waar.. men leeft in een context waarin het 
beleid enerzijds kan liegen, anderzijds niets doet. 

Enkele voorbeelden: 
- “Fake news” van Trump: hij kan beweren dat er op zijn inauguratie meer volk 

aanwezig was dan op die van Obama, terwijl het tegendeel effectief bewezen kan 
worden door beeldmateriaal. Het al dan niet verspreiden van “fake news” verandert 
niets aan de geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van Trump. 

KINDEROPVANG KLEUTERSCHOOL

0 tot 3 jaar 2,5 tot 6 jaar

Welzijn 
Minister: Wouter Beke 

Onderwijs 
Minister: Ben Weyts

50 à 60% kinderen Bijna 100% kinderen 

Plaats tekort; wachtlijsten Bijna behoeftedekkend

7de jaar beroepsonderwijs Bachelorsdiploma

8 kinderen per persoon (1/8) 
Per wet bepaald

x-aantal kinderen per persoon (1/?) 
Niet per wet bepaald maar door school zelf

“We are surrounded by a pragmatic discourse that would have us adapt tot he facts of 
reality. Dreams, and utopia, are called not only useless but positively impeding.” (P. 
Freire)
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- “Anti-Europese campagne” van Le Pen: zij zegt dat Europa te duur is, er worden 
haar cijfers gegeven die aantonen dat dit niet klopt dus zij zegt dat de cijfers liegen. 

- Zuhal Demir (NVA) ontkent de cijfers. 

! Cijfers doen ertoe maar ook de vragen die men stelt. Het is de taak van de pedagoog 
om opvoeding te leren begrijpen. Termen “objectiviteit” en “subjectiviteit” kan men niet van 
elkaar scheiden (maw hangen samen). Het doen alsof alles objectief is, is objectivisme 
maar zeggen dat er alleen maar subjectiviteit bestaat, is fantaseren over de realiteit. Beide 
begrippen apart dragen niets bij. 
Wat is de conclusie: de keuzes die men maakt, is nooit neutraal! 
Het doet ertoe welke vragen men stelt. Met andere woorden, de vragen die men stelt zijn 
zowel ideologisch alsook politiek gekleurd. 

- Waarom bestaat het woord opvoeden en niet het omgekeerde?  
- Waarom hebben we een woord voor de invloed die ouders hebben op de kinderen 

maar waarom hebben we geen woord over de invloed die kinderen uitoefenen op 
hun ouders?  

Trage vragen: vragen die proberen om ons anders te laten nadenken, dan de ‘normale’ 
manier waarop we denken. 
Enkele voorbeelden: 

- Waarom zijn de dingen zoals ze zijn?  
- Is dat altijd zo geweest?  
- Moet dat altijd zo zijn?  

Waarom is opvoeden ideologisch? 
Men kan geen opvoeder zijn zonder een idee/debat te hebben/houden over wat de droom 
is over hoe kinderen moeten worden en tot waartoe men hen wilt opvoeden.  
Met andere woorden, men kan niet aan pedagogiek doen zonder een bepaald idee te 
hebben over hoe de samenleving eruit moet zien. 
Freire zegt: men kan niet aan pedagogiek doen zonder utopie (dromen). 
Pedagogiek = opvoeden = samenleving.  
De pedagogiek gaat te veel over hetgeen dat werkt maar wie bepaalt dat “hetgeen dat 
werkt”? Wie is bevoegd om te zeggen wat al dan niet belangrijk is?  
Met andere woorden, het gaat niet enkel over “doing the things right” maar ook over “doing 
the right things”, namelijk de dingen juist doen en een juiste didactiek toepassen alsook 
waar men wilt uitkomen. Pedagogiek gaat ook over “untested feasibilities”. Dit zijn 
mogelijkheden die men nog niet heeft uitgeprobeerd. 
Genealogisch onderzoek vertrekt vanuit het heden maar bekijkt ook de geschiedenis om 
het heden beter te kunnen begrijpen. 

2. BEELDEN VAN KINDEREN, MOEDERS EN 
KINDEROPVANG 

In dit hoofdstuk bekijkt men de geschiedenis van de kinderopvang in vogelvlucht. 
Hoe keek (en kijkt) men naar kinderen en hun “behoeften” alsook naar de moeders? 
Destijds hadden vaders amper een rol in de opvoeding van kinderen. 

“The separation of objectivity from subjectivity, the denial of the latter when analyzing 
reality or acting upon it, is objectivism. On the other hand, the denial of objectivity in 
analysis or action, resulting in subjectivism which leads to solipsistic positions, denies 
action itself by denying reality… To deny the importance of subjectivity in the process of 
transforming the world and history is naïve and simplistic. It is to admit the impossible: a 
world without men. This objectivist position is as ingenuous as that of subjectivism, which 
postulates men without a world. World and men do not exist apart from each other, they 
exist in constant interaction” (P. Freire)
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2.1. EIND 19DE EEUW – BEGIN 20STE EEUW 

2.1.1. Industriële Revolutie  
Het verhaal van de kinderopvang begint bij de Industriële Revolutie.  
Er heerste destijds heel wat armoede. De woon- en werkomstandigheden waren slecht. 
Men woonde vroeger met ong. 15 mensen per woning (vandaag: beluikshuisje). Daarnaast 
bestond de werkweek uit 70uren, moest men 87% van het dagloon afstaan voor 1kg vlees. 
Wat is de conclusie? Destijds was het moeilijk om met één inkomen een gezin te 
onderhouden. 
Welke belangrijke verandering ontstaat in de samenleving?  
Hiervoor bestond arbeid in de context van het gezin maar toen arbeid een individueel 
gegeven werd in de fabrieken werd de vrouwenarbeid zichtbaar. 
Gevolg? Scheiding woon- en werkplaats (bv: mandenvlechters werkten voordien thuis 
maar met deze verandering moest men switchen naar de fabrieken). 
(!) Gezinsinkomen wordt een individueel inkomen. 
Door de heersende erbarmelijke leefomstandigheden, ontstaat een hoge kindersterfte. 
Tegelijkertijd spreekt het maatschappijmodel over een ideaal gezin als een gezin met 
pater familias die gaat werken, waarbij de moeders thuisblijven. 
In de realiteit was dit maatschappijmodel niet haalbaar aangezien men met één inkomen 
nauwelijks toekomt. 
Gevolg? Moeders worden genoodzaakt om te werken zodat men kan rondkomen maar de 
samenleving beschouwt deze werkende moeders als verdacht. Hoe kan een werkende 
moeder een goede moeder zijn?  
Wat is de conclusie? De hoge kindersterfte en de werkende moeders houden verband 
met elkaar. 
Ten tijde van de Industriële Revolutie is er sprake van een liberale welvaartstaat (=een 
staat waar niet veel staat is). Binnen deze welvaartstaat komt de staat niet tussen in private 
aangelegenheden omwille de vrijheid van de burger (bv: geen minimumloon, geen sociale 
rechten, geen stemrecht, geen zwangerschapsverlof …) 
Er is een heersende context van sociale onrust die aangewakkerd wordt door de hoge 
kindersterfte. De mensen pikken de situatie niet meer. In 1886 volgt een algemene staking 
waarbij de arbeiders beslisten om niet meer naar de fabrieken te gaan maar op straat te 
staken. Men staakt omwille van een grote bezorgdheid naar het slechte werk, de lange 
uren en de hoge kindersterfte. 
In de liberale welvaarstaat gaat de overheid niet tussenkomen maar tegelijkertijd ontstaat 
het idee dat er toch iets moet gebeuren. 
! “une race belle et forte”: het denken dat men een sterk ras nodig heeft die gaat 
werken om vervolgens een schone en sterke natie te kunnen ontwikkelen.  
Wat is de conclusie? Gezondheid wordt gezien als een economisch doel… Er volgt een 
consensus over het idee dat de staat niet mag interveniëren maar de burgerij mag dit wel. 
De burgerij mag tussenkomen in de arme gezinnen, namelijk de arbeidersklassen. De 
burgerij vreest voor de slechte gezondheid van de zwakkere arbeiders, want arbeiders die 
ziek zijn, werken niet goed. 

Aangezien er destijds sprake was van hoge kindersterfte, is het van uiterst belang om het 
frêle kind te bescherming. Het is aan de moeder om deze bescherming te garanderen. 
De moeder heeft een dubbele verantwoordelijkheid, namelijk: 

- Ten opzichte van het kind. 
- Ten opzichte van de samenleving. 

Als de moeder de gezondheid van het kind verwaarloost betekent dit dat het kind eventueel 
te ziek is om later te werken dus berokkent de moeder schade aan de samenleving 
aangezien de maatschappij streeft naar “une race belle et forte”. 
Het kind wordt gezien als kapitaal, als investering. Met andere woorden, het kind is een 
toekomstige werknemer en hierin moet men investeren. Als de moeder haar 
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verantwoordelijkheid hier niet neemt, dan is de staat genoodzaakt om alsnog te 
interveniëren. Dit doet de staat niet om in te grijpen in de leefomstandigheden maar wel om 
de moeders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Binnen deze context handelt men 
vanuit een “goedheid” en vanuit een bezorgdheid naar de samenleving. 
Gevolg? Het ontstaan van initiatieven van de burgerij. Dit betekent dat de burgerij 
tussenkomt in de arbeidersklassen aan de hand van subsidies van de staat 
(=onrechtstreekse tussenkomst van de staat). 
Het beschermen van de maatschappij tegen de slechte zorg van de arbeidersmoeders 
leidde destijds tot het grote beschavingsoffensief.  
(!) Het arbeiderskind wordt een publieke aangelegenheid. 
Doordat het kind een publieke aangelegenheid wordt, ontstaan er drie zaken: 

1. Raadplegingen: men geeft de moeders raad om een goede moeder te zijn, men 
kijkt naar de gezondheid van het kind, een verpleegster komt aan huis en geeft 
raad en verzorgt. Daarnaast controleert men of de moeders hun raad opvolgt. 

2. Melkdruppels (vroeger: bewaaksters, nu: onthaalouders): kinderen gingen 
destijds vroeg van de borst maar men had geen alternatief dus werd er verdunde 
patattensoep gegeven. Het gevolg? Heel wat kinderen kregen 
spijsverteringsproblemen. Het initiatief om melkdruppels (koemelk) uit te delen 
ontstaat. MAAR als men niet naar de raadplegingen ging, had men geen recht op 
deze melkdruppels. 

3. Kinderopvang  
Wat valt op aan de beelden van een kinderopvang? 
Het zijn propaganda foto’s waarbij nergens kinderen te zien zijn. Deze foto’s tonen aan de 
burgerij dat men het geld goed geïnvesteerd had. Men toont dat ze verwarming, verlichting, 
orde en hygiëne hebben (bv: grote ramen = verluchting, kachel = verwarming, glas = duur).  
Wat is de conclusie? Goed werk tonen is het laten zien van orde, netheid en hygiëne en 
niet het tonen dat kinderen zich amuseren. 

2.1.2. Discussie Velghe & Plasky 
Deze discussie tussen Henri Velghe en Elise Plasky bepaalt hoe de voorschoolse 
voorzieningen eruit zullen zien en waarvan we vandaag nog steeds effecten van zien. 
Henri Velghe: behoorde tot de zeer invloedrijke en conservatieve kringen. 
Elise Plasky: een eerste vrouwelijke arbeidsinspectrice binnen de crèches, waarbij zij de 
problemen omtrent de crèches en de arbeiders publiceert. 

HENRI VELGHE ELISE PLASKY

Type Raadplegingen Crèches

Luik Welzijn  
niet aan de staat om deze 
crèches te organiseren.

Opvoeding 

Recht/geen 
recht

Een (tijdelijk) noodzakelijk kwaad Een recht voor het gezin 

Aangelegenheid Private aangelegenheid 
want wie wil vrijwilligerswerk 

doen voor de staat?

Publieke aangelegenheid 
de staat komt tussen want enige 

manier om kwaliteit te 
garanderen.
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Henri Velghe pleit voor raadplegingen ipv crèches omdat hij dat een (tijdelijk) noodzakelijk 
kwaad vindt. Arbeiders zijn te dom en door de raadplegingen gaan de moeders beter 
opvoeden, namelijk stoppen met werken. Als werkende moeders niet meer werken en 
thuisblijven dan kunnen de crèches sluiten. 
Elise Plasky pleit voor crèches als een recht van vrouwen zodat zij ook kunnen werken en 
hun gezin kunnen onderhouden. Het is niet mogelijk om als werkende moeder naar de 
raadplegingen te gaan aangezien deze sluiten na de werkuren. Plasky pleit voor het 
brengen van de raadplegingen naar de crèches! 

2.2. DE TWEE WERELDOORLOGEN 
Tijdens WOI blijft de armoede maar stijgt de kindersterfte niet, ondanks het verslechten van 
de leefomstandigheden. Wat is de reden? De comitédames (=vrijwilligersvereniging) van 
de raadplegingen bekommerde zich om de arme kinderen. Deze dames kwamen van de 
goede burgerij en gingen tussenkomen uit bezorgdheid.  
De kijk op werkende moeders wisselt gedurende deze periode. Het versoepelt in tijden van 
oorlog maar in tijden van vrede volgt een verstrenging. 

 
1911: beperking van recht op werkloosheidsuitkering en loon. Dit betekent dat men geen 
vergoedingen krijgt als vrouw indien de man werkt. 
“Relief for the Belgian children”: in heel de wereld ontstaat er een solidariteit voor de 
Belgische kinderen. Vanuit de VS komen er inzamelacties voor België.  
(!) 26/09/1919: het NWK (Nationaal Werk voor Kinderwelzijn) wordt opgericht. Het NWK is 
de belangrijkste speler in de organisatie van kinderzorg tot de ’80 en is gebaseerd op dat 
“Relief fort he Belgian children”.  Vanaf deze periode is er sprake van een gesubsidieerde 
vrijheid waarbij de staat geld geeft maar waarbij de voorzieningen vrijheid hebben van 
inrichting (er is geen programmering dus staat kiest niet hoe een raadpleging of 
kinderopvang moet ingericht worden). 
Zowel Velghe alsook Jaspar doen een ode aan het private initiatief want het is dankzij het 
private initiatief dat men het goed deed in WOI. 
! Privaat = gesubsidieerde vrijheid (!) 
Er is nog steeds sprake van een liberale welvaartstaat dus de staat subsidieert niet 
rechtstreeks. Dit betekent dat de staat geld geeft aan het NWK en het is dan aan het 
NWK om de kinderopvang en raadplegingen te subsidiëren. 
Het NWK heeft een eigen bestuur dat beslist over de subsidies maar wie in dat bestuur zit, 
beslist het NWK zelf. Het bestaat uit afgevaardigden van lokale verenigingen die zichzelf 
besturen. 
Wat is de conclusie? De staat subsidieert niet rechtstreeks maar via een autonoom 
organisme (NWK) dat zelf zijn eigen regels bepaalt. 
In het jaarverslag schrijft het NWK wat men besteed heeft en wat men voor de toekomst 
wilt. 
Katholieke liefdadigheid (caritas) ↔ liberale liefdadigheid (filantropie) 
! Het kind als een “machine” is een term dat gebaseerd is op zowel de filantropie alsook 
de caritas. 
GROTE CONCLUSIE: doordat Velghe de discussie won van Plasky, werden 
kinderopvangen gezien als een noodzakelijk kwaad (want men was tegen de werkende 
moeders) en worden onthaalouders verdacht. 

Handelen Het normaliseren/beschaven 
zodat ouders zelf voor de 
kinderen kunnen zorgen 

Het emanciperen van 
arbeidersvrouwen 

(=feministisch gedachtegoed)

1911: een wet die 
vrouwenarbeid beperkt.

1934: vrouwen 
mochten niet werken 

in de openbare 
diensten

1939: versoepeling 1945+: verstrenging
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2.3. DE JAREN 50 EN 60 
Belangrijkste verandering in deze periode is dat de kindersterfte daalt! 
Dit komt doordat er sprake is van hogere lonen, betere sociale voorziengingen, 
fundamenten van een sociale welvaartstaat, betere woonomstandigheden. De kindersterfte 
daalt tot op een aanvaardbaar niveau. 
Er heerst geen sociale onrust! 
Maar deze daling zorgt tegelijkertijd voor een nieuw probleem…wat met de raadplegingen 
die men heeft opgericht tegen de hoge kindersterfte?  
Men gaat op zoek naar een nieuwe legitimering en deze vindt men in de 
ontwikkelingspsychologie waarbij een emotionele en psychologische investering in het kind 
mogelijk wordt. 

2.3.1. Ontwikkelingspsychologie 

De ontwikkelingspsychologie deelt de kinderen in in 
verschillende stadia.  
Het denken in stadia betekent dat als er iets misloopt in 
de ontwikkeling van het kind, gaat men op zoek naar de 
oorzaak in de voorafgaande fasen. Het belang van de 
eerste levensjaren van het kind wordt belangrijk waarbij 
de aandacht komt te liggen op zowel fysieke alsook 
mentale gezondheid! 
Het NWK investeert heel wat geld in de bijscholing in de 
ontwikkelingspsychologie en hoe men deze psychologie 
kan bijbrengen aan de moeders. 
Het kind blijft een investering voor de toekomst dus is 
het de verantwoordelijkheid van de moeder om het kind 
te beschermen. Als begeleider is het wel belangrijk om 
de moeders hierbij te helpen. 
Wat is de conclusie? Het kind heeft geen waarde op 
zich… men kijkt alleen naar de toekomstige 

volwassene. 

Het concept “behoefte van kinderen” ontstaat en dit is de nieuwe legitimering van de 
raadplegingen. 

2.3.2. Het cellulaire kind 
De psychologie en medische wetenschap zijn niet met elkaar in strijd. De medici waren 
doodsbenauwd voor epidemies en dus opteerden zij voor een strikte scheiding tussen de 
contacten van binnen-buiten. Dit betekende dat de ouders nooit te zien kregen waar hun 
kind daadwerkelijk was omdat het risico op ziekte te groot was. 

Aangezien men destijds bang was voor allerlei ziekten 
mochten ook de kinderen binnen de opvang niet met elkaar in 
contact komen. Elk kind zat apart in hun kribbe en kunnen dus 
geen ziektekiemen doorgeven aan elkaar. Deze afbeelding 
toont een “good practice” aan. 

(! zie hechtingstheorie) 

“Child development is actually a covert method for social control and regulation. The 
expectations that everyone will or should progress, each individual will exhibit particular 
behaviours at particular periods in their life, and some human beings function at lower 
levels than others intrinsically establishes an environment in which certain individuals (or 
groups) would expect to regulate others” (Canella)
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In de jaren zestig komen de kribben niet toe maar ziet men wel een verandering, namelijk 
meer vrouwen uit de middenklassen gingen werken. Dit betekent dat het voornamelijk 
arbeiderskinderen zijn binnen de kinderopvang. 
! Kleintjesoorden: dag- en nachtverblijven (7op7)… 
Wat is de conclusie? Het beeld over de werkende moeders die hun kinderen naar de 
opvang sturen, blijft.. Met andere woorden, de kinderopvang is en blijft een noodzakelijk 
kwaad. 

2.4. DE JAREN 70 
“de gouden jaren” 
Er is een zeer gunstige economische situatie, namelijk de vrouwelijke tewerkstelling stijgt 
60% in tien jaar tijd en de vrouwelijke tewerkstelling verandert. Dit betekent dat er steeds 
meer vrouwen vanuit de middenklasse gaan werken. 
Gevolg? Het ontstaan van het feminisme. 
Doordat er in deze periode steeds meer vrouwen gingen werken, ontstaat er een toename 
van aantal plaatsen in de kinderopvang.  
Het aantal kribben daalt, hoe minder hoe beter. Dit betekent dat kinderen niet meer 7op7 in 
de kinderopvang zitten. 
De kinderopvang blijft een tewerkstellingsinstrument (=een manier waardoor vrouwen 
kunnen gaan werken). 
Met andere woorden, het krijgt een dubbele functie: 

1. Recht op arbeid van de middenklasse vrouwen  
2. Beschavingsfunctie 

De olympische spelen van de ontwikkeling: hoe vroeger kinderen iets kunnen, hoe 
beter. Ook in de ’70 blijft dit denken heersen. Zo ontstaan er tabellen waarbij men kinderen 
met elkaar vergelijkt (bv: mijn kind kan zijn veters als strikken, mijn kind kan al uit zichzelf 
naar het toilet..) 
Tijdens deze periode blijft de continuïteit tussen de medici en de psychologen maar zijn er 
wel enkele verschillen.  

2.5. DE JAREN 80 – 2000 
De oliecrisis van ’79 zorgde voor een stijging van prijzen. De brandstof wordt duurder en 
hierdoor ontstaat er een faillissement van heel wat fabrieken. 

MEDICI PSYCHOLOGEN

Gevaar voor infecties Gevaar voor de moeder-kind binding

Leeftijdsgroepen volgens het infectiegevaar Leeftijdsgroepen volgens de ontwikkeling  
! liggers, kruipers en lopers

Badje voor de armen Raadgeving over spel voor de armen

Ouders buiten Ouders opvoeden

Geen urgente en flexibele opvang 
! als het kind niet eerst onderzocht wordt 
door een arts kan het kind eventueel 
infecties meebrengen (arts slechts 1x/week 
aanwezig)

Geen urgente en flexibele opvang

Ouders = 1ste opvoeders Ouders = 1ste opvoeders maar “slechte 
ouders” die men moet wijzen op de 
ouderlijke plichten

Pagina  van  7 85



Hera Vangheluwe   Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen 
  2019-2020
Er is een heersende werkloosheid in de industrie wat leidt tot een staatsschuld, die tot op 
vandaag nog steeds zichtbaar is. In die periode gaf men meer geld uit, dan men kreeg.  
Gevolg? De kinderopvang breidt zich niet uit vanwege een gebrek aan geld.. er is geen 
geld of men maakt geen geld vrij om plek te creëren.  
Na deze economische crisis (eind ’80 – begin ’90) breidt de kinderopvang zich terug uit 
maar er ontstaan wachtlijsten. Extra plaatsen vrijmaken moet maar met zo min mogelijk 
geld. 
Gevolg? De uitbreiding gebeurt op twee manieren, namelijk: familialisering en 
privatisering. 

2.5.1. Twee bewegingen  1

2.5.1.1. Familialisering 
“home as heaven” 
Men investeert en breidt uit via de diensten van onthaalouders. Dit zijn mensen zonder een 
diploma en dat betekent dat de overheid hen niet veel moet betalen. Met andere woorden, 
ze krijgen een vergoeding.  
! de onthaalouder heeft geen statuut, geen pensioenenrecht, geen recht op 
ziekteverzekering… 
(!) Dit is een hele omslag, aangezien men voordien de onthaalouders verdacht vond 
(Velghe). 

Pas in de ’90 ontstaat er een grote toename 
in het aantal kinderen die bij de diensten 
worden opgevangen. De kleine kloof tussen 
2001 en 2004 duidt enkel aan dat men vanaf 
dan een andere telling begon toe te passen, 
dus niets te maken met het aantal kinderen. 
De onthaalouders wordt gezien als een 
natuurlijk milieu voor het kind maar in de 
realiteit heeft deze uitbreiding veel aantrok 
omdat het goedkoop is (vandaag: extreem 
vrouwonvriendelijke werkomstandigheden). 

Vandaag is men ongerust dat er minder 
onthaalouders zijn. In de kranten staan “dat komt door de enorme regels die men oplegd” 
maar in werkelijkheid gaan deze mensen op pensioen aangezien ze 65+ zijn. Het statuut is 
in vergelijking met vroeger verbeterd maar het is nog geen volwaardig statuut. 

2.5.1.2. Privatisering  
Dit zijn kleine, zelfstandige kinderdagverblijven die werken (quasi) zonder subsidies.  
Zij beslissen de ouderbijdrage zelf en stellen geen voorwaarde aan het personeel (≠ met 
andere opvangen want zij eisen daar wel bepaalde kwalificaties zoals een bachelor). 
Wat is de conclusie? De kleine kinderdagverblijven hadden minder regels in vergelijking 
met de grote voorzieningen. 
De jaren 2000 wordt dus gekenmerkt door privatisering maar dat betekent minder toezicht, 
minder eisen alsook goedkoper. 
GROTE CONCLUSIE: deze twee uitbreidingen stellen ons vandaag voor een groot 
probleem, omtrent kwalificaties etc. Problemen om aan de internationale normen te 
voldoen. 

 POI: particuliere opvanginitiatieven die boomen in ‘901
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2.5.2. Economische crisis  
Alles moet gaan over de economie binnen de kinderopvangen. 
Dit betekent een invoering van managementtaal (zie handboek). 
The Rich kind ↔ frêle kind. 
Er ontstaat een gevoel van deregulering. Met andere woorden, men vindt dat de overheid 
wel moet tussenkomen ondanks men in een liberale welvaartstaat zit. Het antwoord 
hierop? Responsabilisering, dit betekent dat de overheid niet betuttelend optreed maar 
gaat responsibiliseren en het vertrouwen heeft in de sector zelf om zichzelf te reguleren. 
(=individualisering: de overheid trekt zichzelf terug…”de belangrijkste verantwoordelijke 
van de kinderopvang bent uzelf, wees voorzichtig en alert” 
Beter Bestuurlijk Beleid: de politiek bepaalt wat het Kind en Gezin (vandaag: agentschap 
opgroeien). 
(!!) De kinderopvang is niet langer een noodzakelijk kwaad. De mensen zien in dat de 
ontwikkeling van kinderen een belangrijke plaats moet hebben en dat deze 
kinderopvangen zowel een pedagogisch alsook een educatief milieu is. 

3. JONGE KINDEREN IN ONDERZOEK 
Er zijn heel wat kindbeelden doorheen de geschiedenis maar deze worden telkens door de 
huidige maatschappij bepaald en hoe we al dan niet vinden hoe onderzoek gevoerd moet 
worden over/met kinderen. 
! een kindbeeld is een sociaal en historisch bepaald construct. 

3.1. HET INTERNATIONALE VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND  
20 november 1989: het IVRK is tot stand gekomen. 
In België werd het geratificeerd in 1992. Als land zijn wij vanaf dan het engagement 
aangegaan om steeds deze rechten na te streven. Als land moet men rapport uitbrengen 
om de vijf jaar.  
Enerzijds brengt de overheid verslag uit en toont men hoe zij deze rechten van het kind 
nastreven. Anderzijds is er een alternatief rapport (drie P’s), en die kijkt kritisch naar de 
wijze waarop wij deze rechten trachten na te streven in onze maatschappij. 
Het leidend principe bevat de drie P’s, namelijk: protectie, provisie en participatie. Via deze 
principes kan men over de kindbeelden reflecteren. 
Het IVRK bevat 54 artikelen met telkens vier algemene beginselen. 
Deze zijn:  

1. Non-discriminatie 
2. Belang van het kind 
3. Het recht op leven, overleven en ontwikkeling 
4. Recht om mening te uiten – passend gevolg (“participatie”) 

Het IVRK moet gelezen worden als een comprehensief verdrag. Dit betekent dat alle 
rechten van het kind meegenomen moet worden (niet één bepaald recht meer dan een 
ander).  
Eindpunt versus beginpunt: het verdrag kan gezien worden als beiden. 
“kinderen met scheidende ouders” 

- IVRK als beginpunt: hoe kan het kind in een deze situatie zijn recht om gehoord te 
worden, goed realiseren? Is het veilig voor het kind om naar de rechtbank te komen 
of moet men op zoek naar een andere manier?  

- IVRK als eindpunt: het kind vertelt zijn/haar verhaal in de rechtbank want het kind 
moet gehoord worden. 
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Artikel 12: kinderen moeten effectief gehoord worden.  
General comment: algemene commentaren om de staten meer houvast te bieden omtrent 
hoe ze bepaalde rechten beter kunnen realiseren. Binnen deze algemene commentaren 
focust men op “jonge kinderen” en kijkt men naar de best mogelijke manier. Het is 
belangrijk om zowel kinderen alsook jongeren te betrekken, niet omdat het moet, maar 
omdat men hen echt serieus wilt nemen. 

3.2. ONDERZOEK OVER/MET KINDEREN 
“The sociology of childhood” 
Een wetenschappelijk paradigma dat ervoor zorgt dat er meer sociaal onderzoek gedaan 
wordt naar kinderen/jongeren. 
Dit paradigma ziet het kind als een structurele groep in de samenleving, niet enkel als een 
deel van het gezin. 
De klemtoon ligt op het hier en nu. Met andere woorden, men gaat het kind niet 
benaderen als een toekomstige volwassene maar vindt de hedendaagse context van het 
kind belangrijk.  
Vanaf ’80 kwam er meer aandacht voor de structuren die het kind-zijn vormgeven. 

3.2.1. Kinderen betrekken in onderzoek 

“Burgerschap als een sociale praktijk, participatie als uitgangspunt” 

Burgerschap als sociale praktijk betekent dat men kinderen als burgers ziet. Het 
vormgeven van burgerschap gebeurt door in relatie te reden met elkaar. Bij kinderen en 
jongeren kijkt men naar hoe zij zich bewegen in de maatschappij en wat dat betekent. 
Participatie als uitgangspunt betekent dat men ervan uitgaat dat iedereen, hoe dan ook, 
participeert. Kinderen en jongeren geven mee vorm aan de wijze hoe de kleuterschool tot 
stand komt. Kinderen zijn geen statistische objecten.  
Als men onderzoek voert, zijn kinderen volwassenen in wording maar dit betekent niet dat 
ze tekortkomen.  
Wat is de conclusie? Men erkent het verschil tussen volwassene in wording en 
volwassene. Dit doet men aan de hand van een jongere extra ondersteunen om hun noden 
te formuleren (De Bie). 
Hoe kan men kinderen betrekken in het onderzoek?  
Via het erkennen van diverse expressiemethoden (bv: mozaïek methode) kan een kind 
volwaardig participeren want meningen/wensen kunnen op meerdere manieren geuit 
worden, dus niet enkel via taal (bv: tekeningen). 
Participatie mag niet gezien worden als een methode maar wel als een proces (een 
manier om onderzoek te doen). Hierin staat de machtsrelatie centraal tussen het kind en 
de onderzoeker. Met andere woorden, als onderzoeker gaat men een deel van de macht 
“afgeven”.. aan de kinderen wordt gevraagd wat kleuters belangrijk vinden. 

! Dit betekent dat als men kinderen gaat bevragen over hun leven, kan die bevraging iets 
betekenen. Kinderen gaan nadenken over zaken die zij ervoor nog niet zagen. Het is 
belangrijk om als onderzoeker bewust te zijn dat ons onderzoek iets teweegbrengt.  
=> onderzoek voeren is niet vrijblijven. 

3.2.1.1. Argumenten  
Onderstaande argumenten zeggen waarom men kinderen moet betrekken in onderzoek. 
En deze argumenten lopen door elkaar. 

“Ieder onderzoek is een interventie in het leven van mensen” (Coussée)
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3.2.1.2. Participatieladder (Hart) 
Er zijn acht treden: 
1.Manipulatie/misleiding: men gebruikt de stem 
van kinderen/jongeren om onze bevindingen naar 
buiten te brengen (bv: onderzoek naar 
voetbalkampen, vragen aan kinderen om een 
voetbal te tekenen). 
! Kinderen worden niet betrokken. 
2.Kinderen als decoratie: kinderen nemen deel 
maar begrijpen niet waarover het gaat (bv: jongeren 
een toneel laten spelen op een wetenschappelijke 
conferentie.. zij zijn aanwezig maar begrijpen niet 
waarover deze conferentie gaat). 
3.Tokenisme  
4.Toebedeeld maar geïnformeerd. 
5.Geconsulteerd of geïnformeerd. 
6.Initiatief bij volwassenen: er zijn gedeelde 
beslissingen bij kinderen en jongeren. 
7.Initiatief en leiding bij kinderen/jongeren: zijzelf 
nemen initiatief dus nemen de touwtjes van het 
onderzoek in handen. 
8.Gedeelde beslissingen 

Wat is de kritiek op dit model?  
De ladder veronderstelt een bepaalde volgorde maar in de werkelijkheid is deze niet altijd 
realiseerbaar. Daarnaast focust de ladder zich voornamelijk op de wijze waarop 
volwassenen participeren en niet op hoe kinderen hun stem kunnen uiten. 
Alternatief? De horizontale participatieladder (zie slide + handboek?) 

3.2.1.3. Landsdown (2010) 
Hij beschrijft drie situaties waarin men samen met kinderen/jongeren onderzoek kan doen. 
Deze zijn:  

1. Consultatieve participatie: de onderzoekers gaan op zoek naar ervaringen en 
perspectieven van kinderen/jongeren met het doel om begrip te doen van hun 
leven. De volwassene leidt het onderzoek en de besluitvorming maar kinderen/
jongeren worden wel erkend als burger. Dit betekent dat zij correct geïnformeerd 

Normatief/juridisch argument Kinderen hebben het recht om gehoord te worden! 
! IVRK: participatie is een recht.

Inhoudelijk argument Als men onderzoek wilt voeren, moet men de doelgroep 
(jongeren) bevragen want zij weten waarover het gaat.

Epistemologisch argument Een stem geven aan de doelgroep (jongeren) in het 
onderzoek dat men voert.

Pedagogisch argument Individueel situeren: onderzoek voeren en hen 
betrekken, zorgt voor een positief effect op de 
persoonlijke ontwikkeling.

Politiek/pedagogisch 
argument

Als men de doelgroep (jongeren) betrekt dan leren wij 
hen iets bij over de democratie. Men leert hen burger 
zijn.
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worden over het onderzoeksproces, dat zij actief betrokken worden maar maken 
geen eindbeslissing. 
! Bijvoorbeeld: de drukke straat. Men bevraagt focusgroepen, onderzoekers 
gaan naar de jongeren en wilt meer te weten komen over hoe zij deze drukke straat 
ervaren maar de methode om het “probleem” aan te pakken, hebben de 
onderzoekers zelf in handen. 

2. Samenwerkende participatie: als onderzoeker gaat men een partnerschap aan 
met kinderen en jongeren. Dit betekent dat kinderen/jongeren invloed hebben op 
het onderzoeksproces (het onderzoek in zijn geheel of een deel) en de 
eindbeslissing/de uitkomst. Bijvoorbeeld: de drukke straat. De onderzoekers doen 
onderzoek in het leven van de jongeren in die publieke ruimte maar de jongeren 
zelf kiezen de methode. Denk aan: zelf een straat bouwen om te kijken hoe zij de 
oplossing zien… In deze situatie worden kinderen/jongeren meer betrokken in de 
thema’s die aan bod komen. 

3. Kindgestuurde participatie: de kinderen/jongeren krijgen de ruimte en 
mogelijkheid om zelf de thema’s/probleemstelling(en) te formuleren. De volwassene 
onderzoeker is een facilitator en de kinderen/jongeren zijn mede-onderzoekers. Met 
andere woorden, de doelgroep mag zelf de manier waarop men onderzoek voert, 
bepalen (bv: welke methoden, wie bevraagd moet worden…). 
Dus de onderzoeker gaat naar de jongeren en vraagt aan hen wat zij belangrijke 
thema’s vinden. 
! Bijvoorbeeld: de drukke straat, weinig groen, te veel bomen, het is hier fijn.. 

3.3. ONDERZOEK BKO (BRECHT PEELMAN) 

3.3.1. Beleidscontext 
Mei 2019: een decreet over buitenschoolse kinderopvang.  
! Kapstokdecreet focust zich vooral op regie en samenwerking. 
Er zijn twee onderzoeksprojecten om tot een decreet te komen: 

- In 2014: doel om input te hebben voor Staten-Generaal. 
- In 2019: input voor vormgeven aan regierol. 

Hoe kunnen wij onze regierol zo goed mogelijk invullen? 
Vanuit het perspectief van kinderen gaat men kijken naar wat kinderen nodig hebben. 
Welke adviezen kan men daaruit afleiden voor eventuele nieuwe decreten? 
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3.3.1.1. Opzet onderzoek 2014 

3.3.1.2. Opzet onderzoek 2019 
In vorig onderzoek ging men kinderen bevragen maar eerder binnen een gestructureerde 
context. In het onderzoek van 2019 gaat men de onderzoeksvragen samen met kinderen 
ontwerpen. Het kind als mede-onderzoeker. 
Onderzoekstraject: 
In 4 sessies met 8 kinderen aan de slag gaan. Er gelden 4 principes, namelijk: 

1. Vrijwilligheid 
2. Kind beslist zelf wat ze willen tonen/vertellen over opvang en vrije tijd 
3. Hoe zij dit in beeld brengen 
4. Hoe dit in beeld wordt gebracht na onderzoek. 

Verwerking data: 
Er zijn twee soorten data, namelijk: 

1. Data verzameld door kinderen zelf. 
2. Data verzameld door onderzoekers, door met kinderen te werken tijdens de 

sessies. 
Men deelt de verkregen data met de ouders, zodanig dat men ook hun perspectief in kaart 
kan brengen. Met andere woorden, er zijn twee focusgroepen. Binnen deze groepen 
reflecteert men op het perspectief van kinderen maar ook eigen ervaringen met opvang/
vrije tijd verkennen. 
De droomvraag? Wat is de ideale afstemming tussen school, opvang en vrije tijd? 

KWALITATIEF KWANTITATIEF

Interviews met 34 kleuters en 42 lagere 
schoolkinderen. Het tussentijds besluit 
werd doorgegeven aan Staten-Generaal. 
Men heeft informatie nodig om deze 
interviews voor te bereiden. Het is 
belangrijk om met deze informatie rekening 
te houden. 
Er is een verschillende methodologie voor: 

- Kleuters: wandelen doorheen de 
opvangplek en vanuit de 
gesprekken informatie verkrijgen. 

- Lagere schoolkinderen: met 
kwadranten in spelvorm 

Verwerking en analyse van deze resultaten 
zorgt ervoor dat enkele thema’s zichtbaar 
worden.  
Bijvoorbeeld: relatie en omgang met andere 
kinderen in de opvang, activiteitenaanbod 
en mogelijkheden tot vrij spel, 
inspraakmogelijkheden voor kinderen..

Vragenlijst voor 24 verantwoordelijken en 
438 kinderen.  
Vanuit verschillende ervaringen kijkt men 
naar de belangen en waardering. 
Het doel? Kwalitatief onderzoek verbreden 
en eventueel valideren/generaliseren.
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3.4. GASTCOLLEGE JOANNE LEHRER 

3.4.1. Hiërarchie van participatierechten van kinderen in onderzoek 

 

Een model van hiërarchie van de participatie van kinderen in onderzoek. Dit model is 
gebaseerd op informatie, begrip, stem en invloed. 
Hoe hoger in het model, hoe meer participatie. 

Level 7 en level 8 leiden tot de meeste participatie. 
(!) Komt overeen met de participatieladder (hoofdstuk 3). 

3.4.2. Onderzoeksproject  
Onderzoeksopzet: de dagelijkse ervaringen van kinderen (tot 4jaar) en professionals in 6 
verschillende educatievoorzieningen (gesubsidieerd door de overheid) in Quebec 
begrijpen. 
Specifieke onderzoeksdoelen:  

- Dagelijkse ervaringen van kinderen en professionals in educatievoorzieningen 
documenteren. 

- Het standpunt van professionals ten opzichte van 4 jarigen en aangeboden 
educatie identificeren. 

- Perspectieven van kinderen op hun eigen dagelijkse ervaringen identificeren. 

3.4.2.1. Methodologie 
Informele interviews bij kinderen tijdens vrij spel, dagelijkse routine en transitie-activiteiten. 
Één maand participatie-observatie in de educatieve context. 
Het doel? Fotoboeken maken voor elke educatieve context (bv: foto’s van kinderen in hun 
speel-of klaslokaal).  
(!) Het is belangrijk dat het kind wil participeren; dat het mag van ouders en dat zij het zelf 
willen doen. 
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3.4.3. Ethische aandachtspunten  

3.4.3.1. Informed consent 
Dit gaat over verschillende zaken: 

- Wensen kinderen deel te nemen aan de dataverzameling?  
- Begrijpen de kinderen de doelen van het onderzoek?  
- Weten kinderen dat we hun woorden, tekeningen of foto’s gaan gebruiken? 

In meeste onderzoeken gaat dit bij kinderen over het vragen naar de toestemming van 
ouders. Met andere woorden, hun participatie moet bevestigd worden door ouders, 
leerkrachten… 

3.4.3.2. Relatie onderzoeker-participant 
De aanwezigheid van de onderzoeker kan leiden tot stress of angst bij kinderen. Het is 
belangrijk dat de onderzoeker hierbij stilstaat alvorens hij/zij de context betreed. 
! Bijvoorbeeld: op voorhand al een relatie opbouwen met het kind. 
Als de onderzoeker terug weggaat, moet men dit duidelijk maken ten opzichte van het kind. 
! Bijvoorbeeld: op voorhand plannen. 
Om hierbij problemen te vermijden, moeten ook andere mensen (bv: leerkrachten, 
ouders..) data kunnen verzamelen. 

3.4.3.3. Angst  
Kinderen kunnen angst voelen als dagelijkse zaken verstoord worden door een 
onderzoeker. Door kinderen te betrekken kan men deze angst verlagen. 

Toestemming voor 
samenwerking

Onderzoeksopzet tegelijkertijd uitleggen aan 
kinderen en ouders. Kinderen kunnen eventueel 
materiaal bekijken dat tijdens het onderzoek wordt 
gebruikt. 
(!) kinderen/ouders mogen hun mening ten alle 
tijden veranderen tijdens het onderzoek.

Inhoud aanpassen Het vereenvoudigen van het informed consent. 
! bijvoorbeeld: proces duidelijk maken via verhaal 
en foto’s.

Herbevestigde toestemming met 
non-verbale kinderen

Bij elke fase waarin gegeven verzameld worden, 
moet men dit herbespreken met kinderen. hierbij 
moet men ook letten op de non-verbale alsook 
verbale aanwijzingen van kinderen.

Context van het onderzoek Bij onderzoek in schoolcontext gaan kinderen vaak 
onderzoekers aanzien als leerkrachten dus hebben 
zij de neiging om het “goede antwoord” te geven..
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3.4.4. Methodologische mogelijkheden  

4. WETENSCHAP: EEN GENEALOGIE VD WAARHEID 
Binnen de wetenschap van baby’s en/of peuter staan de neurowetenschappen (het 
hersenonderzoek) centraal. 
Enkele voorbeelden van actuele vragen:  

- Hoe komt het dat bepaalde wetenschappen in bepaalde tijden populair zijn? 
En wat leert men daaruit vanuit de pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen? 
(“rode draad”) 

- Hoe kan men de huidige populariteit van de neurowetenschappen begrijpen? 
- Waarom bekijkt men de pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen op een 

genealogische manier? 
! welke soort wetenschap/kennis men belangrijk vindt en populair is, heeft steeds 
te maken met de sociaaleconomische politieke context. Dit betekent niet per se dat 
bepaalde bevindingen meer/minder waar zijn maar dat deze bevindingen 
vasthangen aan de context. 

4.1.NEURO IS “THE PROFILFERATING 
PREFIX” 

“neuro” is een voorvoegsel dat overal ter wereld 
populair is. Denk aan: neuropsychologie, 
neuropedagogiek, neurosociologie … 

Video’s Dit kan interacties tussen kinderen en andere kinderen/
leerkrachten tonen. Bij kinderen die moeilijk communiceren 
kan dit toch een bepaalde communicatie in beeld brengen.

Tekenen Een flexibele methode want dit toont de perspectieven van 
het kind. Maar men moet opletten dat het kind niet tekent wat 
de leerkracht verwacht.

Foto’s genomen door 
kinderen 

Men kan hierover in gesprek gaan. Deze foto’s kunnen 
genomen worden door de onderzoeker en dan gaat men 
eerder zoeken naar de reacties van kinderen.

Spelsituaties/knutselen Zo kan men het leven van de kinderen en belevenissen in 
beeld brengen. Kinderen binnen een dramatisch of creatief 
spel observeren leidt tot andere inzichten.

Interviewen van 
kinderen 

Dit vaak als aanvulling op een andere methode! 
Hierbij moet men opletten in welke tijd kinderen aandachtig 
kunnen zijn voor interviews (dit is vaak kort). 
! Bijvoorbeeld: stimuleren door popjes, auto’s, speelgoed.. 
ter beschikking te stellen zodat kinderen nieuwe scenario’s 
kunnen ontwikkelen. 
(!!) Sommige kinderen kunnen bang zijn om hun mening te 
delen met volwassenen. Dit kan men oplossen door vragen te 
laten stellen door ouders, leerkrachten… en eventueel op de 
hoogte van het kind te gaan zitten (bv: een speeltafel).

Mozaïek-benadering Ontwikkeling voor jonge kinderen om mening over zaken 
duidelijk te maken. Dit is een zeer flexibele methode (bv: 
tekenen, foto’s maken, video-opnames, wandelingen)
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(= neuro overal) 
Bij kinderen tussen 0 jaar en 6 jaar wordt “neuro” dominant. Er is sprake van enerzijds 
een gevoelige, anderzijds een kritische periode voor de ontwikkeling van bepaalde delen in 
de hersenen, alsook voor bepaalde functies. 

Wat is het verschil tussen beiden?  
Bij een gevoelige periode zal het meer moeite kosten om in te halen maar bij de kritische 
periode is het kwaad reeds geschied en zal het zich niet meer (kunnen) ontwikkelen. 

Sensory pathways: sensorische verbinding tussen oren, ogen en hersenen. 
Er zijn allerlei sensory pathways, taal en hogere cognitieve functies die een gevoelige 
periode hebben. 
Binnen de ontwikkeling van kinderen is de “home learning environment” belangrijk! Als 
kritische pedagoog vraagt men zich af wanneer een thuissituatie overgeschakeld wordt 
naar een “learning environment”. Wanneer is er plots wat ouders doen, gericht op het leren 
en ontwikkelen? 
In de ontwikkeling van kinderen is er een grote bezorgdheid omtrent de 
intergenerationele transmissie van armoede…In het spreken/denken over voorschoolse 
voorzieningen gaat het vaak over deze intergenerationele transmissie van armoede. 
Dit betekent dat men ervan uit gaat dat kinderen in armoede een minder goede home 
learning environment hebben, dus dat zij in het gezin minder stimuli krijgen. Kinderen uit 
kansarme gezinnen krijgen minder woorden te horen in vergelijking met kinderen uit 
kansrijke gezinnen waardoor hun taalontwikkeling minder gevorderd is. Dit betekent dat zij 
minder kansen krijgen om mee te kunnen in de kleuter- en lagere scholen en dat resulteert 
zich in het hebben van minder kansen op de arbeidsmarkt en dus meer kans hebben om 
kansarme ouders te worden. 
Gevolg? Armoede wordt doorgeven van generatie op generatie. Dit moet men voorkomen 
door in te zetten op de eerste levensjaren van het kind en te gaan compenseren wat er 
thuis mis gaat.  
Hoe wilt men compenseren? Vanaf 1 sept 2020 zal de leerplicht verlaagd worden omwille 
van deze intergenerationele transmissie van armoede en zo probeert men dit voorkomen… 
(mocht dit werken, dan was er al lang geen sprake meer van armoede..) 
(!) de voorschoolse voorzieningen kunnen het stimulerende milieu zijn, dat het thuismilieu 
niet is. 
Wat is de conclusie? De wetenschappers zijn zeer kritisch omdat men nog niet veel weet 
over de plasticiteit van het brein. Men kan zeggen dat er bij zintuigelijke zaken gevoelige 
periodes aanwezig zijn maar dat er bij andere zaken alsook gevoelige periodes aanwezig 
kunnen zijn maar of dat ook voor de kritische periodes geldt, weet men niet. Met andere 

GEVOELIGE PERIODE KRITISCHE PERIODE

In bepaalde fasen van het leven kan men 
makkelijker iets verwerven dan in een 
latere/andere fase. 
! Bijvoorbeeld: de gevoelige periode 
voor klanken van een bepaalde taal ligt op 
een vrij jonge leeftijd. Met andere woorden, 
baby’s kunnen alle klanken van alle talen 
produceren (bv: een nieuwe taal leren; voor 
de Fransen is het moeilijk om de “w” te 
produceren, voor de Nederlanders is het 
moeilijke om de zachte “g” klank te 
produceren en voor de Belgen is het 
moeilijk om de Arabische “kh” klank te 
produceren maar baby’s kunnen al deze 
klanken wel).

! Bijvoorbeeld: wanneer men de ogen van 
babykatten toeplakt gedurende 6 maand, 
dan zullen deze katten erna niets zien. Dit 
komt doordat dat deel van de hersenen 
zich niet zal ontwikkeld hebben en hierna 
niet meer kan ontwikkelen.
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woorden, er kunnen (nog) geen pedagogische conclusies getrokken worden uit de 
neurowetenschap. 

4.1.1. Heckman curve  
James Heckman was een nobelprijs winnaar. 
“hij heeft de curve ontworpen” = deels niet waar omdat:  

-  Hij een nobelprijs was in de economie. Met andere 
woorden, hij hield zich bezig met het verklaringen van 
de schommelingen in de beurs. 

-  Het is zijn PR-bureau die deze grafiek heeft gemaakt. 

De Heckmancurve gaat over “return on investment”. 
Wat krijgt men terug voor de investeringen die men maakt? 
Hij zegt: als men investeert in de jongste leeftijd, prenatal en 
0j-3j, dan krijgt men de hoogste return on investment. Voor elke dollar die men in de 
voorschoolse voorzieningen investeert, krijgt men telkens 17 dollar terug. Dat komt doordat 
het kind beter zal presteren op school waardoor hij/zij hogere lonen zal binnenhalen, 
hogere belastingen moet betalen … 
Dit zijn besparingen op de welzijnssector en dus een return on investment.  
Vanaf de lagere school tot aan de hogere school spreekt men over “waste of money”. 

4.1.1.1. The growing body of science 

Wat is het belang van de voorschoolse voorzieningen? De neurowetenschap zegt dat 
men een zeer snelle ontwikkeling van de hersenen krijgt in de eerste levensjaren. Met 
andere woorden, men moet investeren in jonge kinderen want men krijgt er later veel voor 
terug. Als men dit niet doet en gaat het mis in de jongste leeftijd dan zal dat later hen veel 
geld, inspanning, moeite en tijd kosten. 
Een typisch voorbeeld van deze redenering: het Ellen Report. 
De goudblokjes (zie ppt) representeren de “early interventions”. Zaken zoals 
tienerzwangerschap, slecht ouderschap, druggebruik, criminaliteit… allemaal dingen 
waarop bespaard wordt en waar men op moet investeren in de kleuteropvang. 
De bovenste hersendoorsnede (zie ppt) van een drie-jarig kind is een normaal kind. Bij de 
onderste ziet men een extreem verwaarloosd kind.  
Deze prenten moeten bewijzen dat wat het Ellen Report beweert, namelijk dat als men niet 
investeert in de jonge kinderen dat dit ten koste gaat van het verdere leven. 

4.1.2. Vandaag: 
De wetenschap van het jonge kind is vandaag in zeer grote mate een discours/verhaal 
over hersenontwikkeling. Men ziet dat in de politiek alsook bij NGO’s die zich daar mee 
bezighouden. 
Enkele voorbeelden: 

- Het rapport van Unicef: gaat niet meer om hoe men ouders ondersteunt om met 
hun kinderen een liefdevolle relatie op te bouwen maar het gaat om hoe de ouders 
de hersenen van de kinderen moeten stimuleren. 

“A growing body of neuro-science points to the critical  importance of the first five years of 
a child’s life in brain  development. (…). Conversely, if a child misses out on a  stimulating 
and nurturing environment in the early years, it can be difficult to catch up and this can  
negatively affect life-time chances”
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! Architectuur roept iets op dat het niet kan veranderd worden. De architectuur 
verandert niet zomaar… het is geen architectuur maar eerder een metafoor voor de 
werkelijkheid. Dit roept een connotatie op in het onderbewuste van ons allemaal, 
namelijk dat het niet meer kan veranderen. 

- Save the children: executive functions. 

4.2. W AARHEID  
Hoe komt het dat men gebruik maakt van de wetenschap binnen de pedagogiek van de 
voorschoolse voorzieningen? 

De prof bekijkt het gebruik van de wetenschap op een Faucouldiaanse manier. Dit 
betekent dat hij kijkt naar de relatie tussen waarheid als een construct en als een verhaal 
iets wat wij denken dat waar is). De vraag is niet “wat is waar” maar “waarom denkt men 
zoals men denkt over wat waar is”.  
! altijd te maken met machtsrelaties. 

! Het is belangrijk om te erkennen dat macht kennis voortbrengt. Wat beschouwt men als 
waarheid en wie bepaalt die wetenschap? Wie bepaalt dat een wetenschap meer of minder 
belangrijk is dan een ander? Met andere woorden, macht en kennis beïnvloeden elkaar. Er 
bestaat geen machtsrelatie zonder dat die verband houdt met een bepaald veld van 
kennis. Daarnaast bestaat er ook geen kennis/wetenschap/waarheidsconstructie die 
tegelijkertijd geen machtsrelatie construeert. 
Wat is de conclusie? Wat men als waarheid beschouwt (over jonge kinderen) is historisch 
bepaald. Hieronder enkele voorbeelden. 

4.2.1. 19de eeuw 
Dit was de periode van de eerste industrialisering, (textiel)fabrieken, armoede onder de 
arbeidersbevolking, moeilijke levensomstandigheden, lage lonen, hoge kindersterfte en 
sociale onrust (arbeiders pikken het niet meer). 
Er is onrust bij de burgerij omdat zij ten eerste schrik hebben dat de sociale onrust zal 
uitbreken (bv: stakingen) en ten tweede heeft men schrik voor de hoge kindersterfte. 
Er zijn drie wetenschappen (drie waarheidsconstructies) die belangrijk waren in die tijd. 

“the child’s brain architecture that is wired in the first five years of life”

“Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit  du savoir [...], pouvoir et savoir s’impliquent 
directement l’un sur l’autre qu’il n’y a pas de  relation de pouvoir sans constitution 
corrélative  d’un champ de savoir ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même 
temps des  relations de pouvoir.” (Faucoult)

Eugenetica  
“We have a problem”

Statistiek 
“They have a problem”
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4.2.2. Na WOII (jaren ’50 en ’60) 

4.2.2.1. Attachement theory 
De wetenschap “profylaxe” heeft zich verder ontwikkeld, namelijk naast bacteriën worden 
ook virussen ontdekt. 
Destijds was het niet meer de wetenschap aangezien de kindersterfte is gedaald. Met 
andere woorden, de kindersterfte is niet meer de grootste maatschappelijke zorg. 
Wat is de belangrijkste wetenschap? De attachement theory: de wetenschap over 
baby’s. Er zijn hierbinnen drie belangrijke namen, namelijk; Bowlby, Harlow en Ainsworth. 

De wetenschap van de veredeling van de 
rassen. 
Vroeger: koeien met elkaar kruisen zodat zij 
tegen de vrieskou kunnen. 
Vandaag: de genmanipulatie vanuit de 
wetenschap van een sterk ras. Met deze 
manipulatie is het idee om de mensheid tot 
een beter mens te maken. 
(!) Na WOII spreekt (praktisch) niemand 
meer over de eugenetica omdat men weet 
wat de gevolgen ervan zijn, namelijk 
mensen uitmoorden omdat zij het sterke 
ras bedoezelen. 
Wat heeft die wetenschap gecreëerd? 
Men moet ongerust zijn over de zwakte van 
de arbeidersklasse dat een bedreiging 
vormt voor de maatschappij (ons sterk ras). 
Wat is de conclusie? Het 
arbeidersprobleem is een probleem van de 
maatschappij.

In deze tijd was het een wetenschap van 
staatskunde; een wetenschap om te 
besturen.  
Wat deed de statistiek? Het in kaart 
brengen van de kindersterfte, het ging op 
zoek naar verbanden. 
Welk verband? Er zijn bepaalde wijken in 
de steden, waar de arbeiders wonen, waar 
de kindersterfte zich concentreert. 
Wat is de conclusie? Het 
arbeidersprobleem is een probleem van de 
arbeidersklasse.

Profylaxe 
“This is the solution”

De wetenschap die ons beschermt; de wetenschap ter preventie. 
De moeders uit de arbeidersklassen zijn te dom om het te snappen of te verwaarlozend  
(werkende moeders  = verwaarlozende moeders). Het is aan de wetenschap om in te 
grijpen om deze moeders op hun moederlijke plicht te wijzen. 
Wat is de conclusie? Inentingen, vaccins tegen ziektes.

BOWLBY HARLOW AINSWORTH
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De attachement theory werd zéér populair na WOII. Tijdens deze WOII zaten de mannen 
aan het front en namen de moeders de plekken over in de fabrieken. Na WOII had men 
geen behoefte meer aan “werkende moeders”.  

Er komt heel wat kritiek op deze theorie, namelijk: 
- Wat Bowlby zegt, klopt niet! Het is geen gebrek aan liefde van de moeder maar 

een gebrek aan continuïteit (wisselende verzorgers). 
- Kritiek op de monotropie: dat betekent dat er maar één persoon verzorger kan 

zijn… 
- Bredere kritiek op de normerende ontwikkelingspsychologie: misschien kijken 

kinderen niet op wanneer hun moeder vertrekt omdat zij weten dat hun moeder 
terugkomt?  

4.2.2.2. Koude oorlog 
In de periode van de Koude Oorlog is het zeer normaal dat Ainsworth deze 
gestandaardiseerde testen ontwikkeld had.  
Waarom? Na WOII denkt en dat de wereld uit twee kampen bestaat; Oost- en Westblok. 
Hierdoor ontstaat heel wat concurrentie, ook in de ruimte. 

“gehechtheidstheorie” 
Vanuit de 
wereldgezondheidszorg 
kreeg hij de opdracht om te 
onderzoeken hoe het komt 
dat het er na WOII slecht 
aan toeging met de kinderen 
in Engelse weeshuizen. In 
die tijd kreeg men goede 
zorg maar waren alsnog 
ongelukkig. 
Vaststelling? Deze 
kinderen missen de 
moederlijke zorg. 
Moederlijke liefde = vitamine 
De ouderlijke zorg in de 
eerste kinderjaren is van 
uiterst belang voor de latere 
geestelijke gezondheid. In 
de kritische periode moeten 
kinderen een goede 
gehechtheidsrelatie hebben, 
met de moeder, waardoor 
kinderen enerzijds 
zelfvertrouwen ontwikkelen, 
anderzijds vertrouwen in 
anderen ontwikkelen. Een 
goede hechting is een 
voorwaarde voor een 
gezonde relatie. Het gebrek 
aan kwaliteit van de 
ouderlijk (moederlijke) zorg, 
bepaalt de latere geestelijke 
gezondheid. 
(!) Bowlby was een grote 
voorstander van de 
werkende moeders.

Hij versterkt wat Bowlby 
deed, namelijk liefde is even 
belangrijk als voeding voor 
de kinderen.  
De liefde moet gegeven 
worden door de moeder. 
Indien kinderen deze 
moederlijke liefde missen in 
de eerste levensjaren dan 
zal dat kind later geen 
liefdevolle relaties aangaan. 
Harlow zegt: het is een 
universele wet want dit ziet 
men ook terug bij dieren, 
dus niet enkel bij de mens. 
! experiment met apen: 
met dit experiment leert men 
iets over de mens en gaat 
men ervanuit dat hetgeen bij 
dieren geldt ook bij de mens 
geldt. 
Wat is de conclusie?  
Hetgeen Bowlby zegt, wordt 
door Harlow bestempeld als 
“the natural way”. 

 
- 

De gehechtheidstheorie is 
ontwikkeld door Bowlby 
maar genaturaliseerd door 
Harlow… met andere 
woorden, deze theorie kan 
niet meer in vraag gesteld 
worden. 
Ainsworth gaat een stap 
verder en maakt een 
gestandaardiseerde 
testsituatie waardoor men 
kan meten of het een 
positieve/negatieve 
gehechtheidsrelatie is. 
! Bijvoorbeeld: een 
vermijdende gehechtheid. 
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! Sputnick shock: enerzijds de vaststelling dat de Russen de eerste waren die erin 
slaagden een satelliet in de ruimte te sturen. Anderzijds waren de Russen de eersten die 
een levend wezen (hond) de ruimte in stuurden en terug op de aarde kregen. 
Gevolg? Het idee vanuit het Westblok dat het Oostblok (Russen) een technologische 
voorsprong had en de “race to space” aan het winnen waren. Dit had een enorme invloed 
op de wetenschap, het denken en de pedagogiek. 
Eind ’50 – begin ’60 was er in de VS de opkomst van “The Civil Rights Movement”, Marther 
Luther King (rechten van de (arme) zwarten). 
Door de Sputnick Shock groeide het besef in VS dat men het zich niet kan permitteren om 
een deel van de intellectuele capaciteiten van de bevolking niet te benutten. 
(!) De bezorgdheid omtrent de slechte hygiënische omstandigheden van de armen (19de 
eeuw) evolueert in de ’60 naar een bezorgdheid van het niet benutten van de intelligentie 
van de zwarten (=”het negerprobleem). 
Het “negerprobleem” moest gecompenseerd worden met compensatieprogramma’s en dit 
waren intensieve programma’s om ervoor te zorgen dat de zwarte kinderen vanuit de 
getto’s konden bijbenen.  
Hieruit volgen twee belangrijke dingen: 

1. In het begin was dit een succesverhaal, namelijk de kinderen gingen erop vooruit 
door de investering in hun school. Met andere woorden, euforie in de jaren zestig. 

2. MAAR grote teleurstelling begin de jaren zeventig. Wat bleek? De effecten van 
deze interventies in de ’60 duurden niet langer dan de interventie zelf.  

Wat is het antwoord op dat probleem? 
Enerzijds moet men vroeger beginnen (voor de lagere schoolleeftijd), anderzijds moet men 
niet enkel op school maar ook thuis werken eraan. Zo ontstaat de “home learning 
environement”. 
(!) verschuiving van liefde (Bowlby & Harlow) naar leren. 

! In de context van de Koude Oorlog, is het een probleem van de natie. Men doet het 
eigen land tekort als een bepaald deel van de bevolking intellectueel achterblijft. Met 
andere woorden, men moet investeren in de grijze cellen aangezien dit de enige 
economische grondstof is. Dit investeren gebeurt zowel op school (voorschoolse leeftijd) 
alsook thuis. 

4.2.3. Eind 19de eeuw – begin 20ste eeuw 
Wat is fundamenteel veranderd?  
De jaren zestig en zeventig worden gekenmerkt als “de gouden periode” waarbij er hoge 
lonen waren, de mensen het beter stelden, de welvaart toenam etc. 
MAAR eind ’70 en ’80 waren crisisjaren… de prijs van olie en energie stijgt, heel wat 
fabrieken sluiten en openen in landen waar de lonen lager liggen.  
Gevolg? Een globalisering van de economie en ecologie.µ 
Er is een vermindering van impact van het beleid op het dagelijks leven en het plotse 
gevoel bij de mens dat de politiek ons welzijn niet meer kan garanderen. 

- Globalisering van de economie: een fabriek sluit een vestiging in België waardoor 
mensen werkloos worden, waarover het lokaal beleid niets te zeggen heeft. 
! Bijvoorbeeld: Ford Genk 

- Globalisering van de ecologie: de kerncentrale van Chernobyl is ontploft, de 
volgende dag komt dat op het nieuws maar dat vertelt ons dat men zich geen 
zorgen hoeft te maken. Tegelijkertijd krijgen alle kinderdagverblijven te horen dat de 
kinderen niet buiten mogen spelen en dat de groenten uit de groententuin niet meer 
eetbaar zijn. 

“It is as if the nervous system of the child is completed by the mother. It is her role to think 
ahead for the child.” (Gesell)
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Tijdens deze periode neemt de werkloosheid enorm toe… (’82: de jongerenmars voor 
werken). Sinds de jaren tachtig spreekt men over de nieuwe sociale kwestie, namelijk de 
werkloosheid. Rosanvallon legt dit uit als een “drievoudige crisis van de 
welvaartsstaat”. 

In deze periode veranderde het politieke landschap.  
Het verhaal van de “derde weg” (de guldenmiddenweg): links ↔ rechts en socialisme 
↔ kapitalisme is voorbij! Het gaat niet meer over de vraag of men een socialistisch of 
kapitalistisch gestel wil maar er is een derde optie, namelijk de actieve welvaartstaat. 
Deze actieve welvaartstaat heeft drie kenmerken: 

1. Alles moet in consensus zijn  2

(!) een verschuiving van een beleid van armoedebestrijding naar een beleid van 
bestrijding tegen armoede.  
Voor de “derde weg” was er sprake over een armoedebestrijding. Dit gaat over een 
herverdeling, namelijk men neemt af van de rijken en geeft aan de armen. Doet 
men dit niet, dan moet men geld drukken.  
Er is sprake van een herverdeling van de sociale zekerheid en belastingen. Wat is 
het probleem? Bij een herverdeling is er altijd sprake van ruzie…  
o Politiek rechts: dit schaadt de economie als men geld afneemt van de 

hardwerkende Vlaming dus belastingen moeten verminderen. 
o Politiek links: herverdeling is niet genoeg. 
MAAR in de “derde weg” wilt men een consensus want bij een herverdeling is er 
altijd discussies over wie de deserving en undeserving zijn. 
Dus men besloot om kinderarmoede te bestrijden, aangezien de mensen het 
hierover eens zijn. Niemand denkt dat kinderen schuld treffen voor hun eigen 
armoede. 
(!) men moet investering in opvoeding, niet in welvaart. 

2. Alles is economisch  
o Socialprofit sector: sectoren waar destijds pedagogen werkten, noemden 

zichzelf een non-profitsector. Deze sector heeft ook baten maar deze baten zijn 
sociaal. Men neemt het economische jargon over om het sociale te 
verantwoorden. 

Financiële crisis Bureaucratische crisis Filosofische crisis

De welvaartstaat is een pot 
geld dat gevuld wordt door 
de werkende mens. 
Wanneer ons iets overkomt 
waar men niet kan doen, 
neemt men daaruit geld 
(=sociale zekerheid).  
Wanneer mensen veel 
werken, groeit de pot maar 
bij een hoge werkloosheid is 
deze pot snel leeg. 
Bijvoorbeeld: je bent ziek 
en kan niet werken, je bent 
op pensioen, je bent 
invalide.

De welvaartstaat beschermt 
ons niet tegen het onheil dat 
ons overkomt.  
De overheid wordt gezien 
als inefficiënt, het lukt niet 
om die problemen op te 
lossen. De welvaarstaat 
beschermt de bevolking 
niet. 
Het land wordt niet goed 
bestuurt.

De mens denkt steeds meer 
na over het idee dat men 
geen staat nodig heeft en 
dat ze geen staat willen.  
Met andere woorden, men 
wilt minder geld in de pot 
steken, aangezien de staat 
toch geen welvaart kan 
garanderen.

 TINA: there is no alternative 2
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o Privatisering (bv: kinderopvang) komt op. Dit is “commodification”, dat 
betekent dat men deze kinderopvangen als economisch goed beschouwt, 
aangezien de ouders als consumenten optreden. 

o Kosten/baten – ROI: men spreekt over een voorziening in termen van kosten & 
baten en men probeert de “return on investment” om te zetten in cijfers. De 
waarden van de voorschoolse voorzieningen en van de kinderen ligt niet in die 
voorzieningen. Met andere woorden, een kind is niet belangrijk omdat het een 
kind is, maar om wat het later zal worden. 

o Heckman equation (paradox): men heeft het gevoel dat men sociale 
bekommernissen de moeite niet vindt en de economische bekommernissen wel. 
Doordat men meer belang hecht aan de economische bekommernissen, zullen 
heel wat voorzieningen hun termen vertalen naar economische termen. Het 
effect is dat deze voorzieningen bijdragen aan dat economische belangrijker 
wordt, dan de waarden als gelijkheid. Doordat men meegaat in dat economisch 
verhaal, dreigt men dat verhaal te versterken waarbij alleen het economische de 
moeite waard is en het sociale niet. 
“fadeout is a myth”: het wegebben van resultaten is een mythe… deze 
resultaten zullen altijd blijven. 

3. De leek kan niet zien  
Na de ontploffing van de kerncentrale Chernobyl vertelde de weerman dat er geen 
vuiltje aan de lucht ging maar tegelijkertijd kreeg men de brief dat kinderen niet 
meer buiten mogen spelen.  
De experten spreken elkaar tegen (gevaar ↔ geen gevaar). 
Gevolg? De mensen willen nog meer experten. 

Antropologische shock: mensen kunnen niet meer bepalen wat goed is voor ons. 
Men heeft daar andere experten voor nodig. Dit ziet men terug in de 
ontwikkelingspsychologie. Men heeft experten nodig om te vertellen wat goed is 
voor kinderen, aangezien wij niet in de toekomst kunnen kijken en de experten wel. 

4.3. TECHNOLOGIE = VOORUITGANG? 
“gaat over de neurowetenschappers” 
De neurowetenschappers staren naar de hersenen op het scherm en kunnen dat lezen. Zij 
kunnen ons vertellen wie wij zij want wijzelf weten dat niet (wij kunnen onze eigen 
hersenen niet lezen). 
Dit zijn experten die vertellen dat wij synapsvorming krijgen en dat is een 
architectuurvorming. Met andere woorden, als men niet de juiste “home learning 
environement” hebben, dan zullen de hersenen onvoldoende ontwikkeld zijn en zal men 
dus hierin moeten investeren. 

! De eugenetica is terug aan het woord als de ultieme wetenschap die het sociaal beleid 
kan bepalen. Mensen die met de neurowetenschap bezig zijn (ontwikkelingspsychologen, 
geen neurowetenschappers) moeten het sociaal beleid bepalen. Het is aan hen om te 
bepalen wanneer kinderen uit huis geplaatst moeten worden (bijvoorbeeld). De impact van 
de neurowetenschappen is de wetenschap waarop al het beleid moet geïnspireerd worden.  
Wat is de conclusie? De neurowetenschappen krijgen een grotere politieke invloed; 
 

“The contribution of neuroscience to innovation in  social policy could be formidable. 
Basic and  clinical research over the past two decades have created a highly promising 
yet underdeveloped  interface between these two worlds [neuroscience and social policy] 
that would benefit considerably  from a more permeable boundary.” (Shonkoff &  Leavitt)
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Dit is een project van “center on developing child” 
samen met the framing institute (=reclamebureau).  
Welke framing werkt op mensen? Men maakt gebruik 
van focusgroepen waarin men verschilldende 
reclames toont om te kijken wat werkt en wat klopt. 
Dit reclamebureau gebruikt verschillende framings 
over de ontwikkeling van kinderen om zo de politici te 
beïnvloeden. 
Wat verstaan de politici hierover en wat werkt er?  

Dit onderzoek van Harvard, in samenwerking met het 
reclamebureau, heeft er toe geleid dat er vier 

concepten aanvaard werden door de politici. 
Deze zijn:  

1. Het metafoor van brain architecture: als de architectuur van het brein vaststaat, 
dan kan men later dit niet meer veranderen. Dit werkt en de mensen begrijpen dit.  

2. Wired: de bedrading van onze hersenen. 
3. Toxic stres: armoede levert toxic stress… dit is een giftige stress waardoor de 

hersenen (van jonge kinderen) niet meer verder groeien. 
4. Serve and return: goede opvoeding is de dialoog tussen ouders en kind 

(=wederzijdsheid). 
Wat is de conclusie? Als men teksten maakt voor de politiek, moet men ervoor zorgen dat 
deze vier concepten erin voorkomen, aangezien deze gebruikt worden door politici.  
Dit verklaart mede het succes van de neurowetenschappen die zodanig groot is geworden 
dat het enkele “gekke” voorbeelden voortbracht. 
! Bijvoorbeeld – “fake neuro”: een wetenschappelijk artikel waarin staat dat men een 
zalm kocht uit de viswinkel en deze onder de FMRI scanner zetten. De dode zalm kreeg 
allerlei prentjes te zien van interacties tussen zalmen, erna werd deze terug onder de FMRI 
scanner geplaatst. De veranderingen in de hersenen werden in kaart gebracht: wat doet 
het zien van interacties tussen zalmen met de hersenen van de dode zalm?  

4.4. NEUROWETENSCHAPPEN: WAAROM?  
Hoe komt het dat deze neurowetenschappen zo populair zijn?  
Een groep studenten aan Yale moeten wetenschappelijke artikels bestuderen. De helft 
ervan zijn waar, de anderen zijn onwaar. Hen wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. 
In beide helften worden prenten getoond van hersenscans die niets te maken hadden met 
de artikels. Wat blijkt? Studenten geloven meer wat er in artikels staan, indien deze prenten 
bevat. Met andere woorden, het bijvoegen van prenten verhoogt de geloofwaardigheid. 
Dit kan een reden zijn, volgens de prof, dat pedagogen graag hersenonderzoek doen 
omdat wij in de pedagogie als wetenschap het meer hebben van het speculatieve en 
minder tastbare en wij willen ook serieus genomen worden, vandaar meer 
hersenonderzoek. 
Gefrustreerde activisten: mensen die pleiten voor een betere kinderopvang. Zij worden 
niet ernstig genomen en ontdekken dat men binnen die populaire neurowetenschappen wel 
gehoord worden. 
MAAR: hoe meer wij als pedagogen/sociale werkers het economisch argument gebruiken 
om te verantwoorden wat we doen, hoe meer wij het idee versterken dat enkel het 
economisch argument acceptabel is als politiek argument. 
Door het economisch argument te gebruiken, schrijft de sociale sector zichzelf weg doordat 
men het sociale alsook het ethische niet als argument gebruikt (zie “alles is economisch”). 
Dit past perfect in het denken over de “derde weg”. 
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4.5. NEUROWETENSCHAPPEN: IMPACT? 
Het verandert de kijk op kinderen, namelijk kinderen als investering. Dit betekent dat men 
minder belang hecht aan hoe kinderen zijn/in elkaar zitten. Men denkt in termen van “hoe 
een kind moet worden”. 
Het verandert het beeld op ouders. Men acht hen verantwoordelijk voor het succes van de 
kinderen alsook de investering. 
MAAR: dit kan leiden tot een “blame the victim”. Met andere woorden, als men gelooft 
dat intergenerationele transmissie van armoede te bestrijden valt door te investering in 
kinderen en het lukt niet… dan gaat men snel de schuld op ouders afschuiven. 

! Wat is het probleem van armoede? Het is geen probleem van onrechtvaardigheid maar 
een probleem van mensen die niet rendabel (winstgevend) zijn. 
(!) dit is een zéér belangrijk verschuiving in het sociaal denken, over rechtvaardigheid. 

4.6. CONCLUSIE 
Het gaat erom: wat men als waar beschouwd en welke wetenschap men als belangrijk 
beschouwd, wordt historisch bepaald en verandert door het toedoen van mensen.  
Het beïnvloedt ook hoe we denken wat een goede pedagoog is. Men moet niet enkel 
denken over “doing things right” maar ook over “doing the right things”. 
= belang van een reflectieve pedagogiek! 

5. KWALITEIT EN KWALITEITSTOEZICHT: GENEALOGIE 
Enkele vragen: 

- Wat is kwaliteit? Iedereen is het erover eens dat men kwaliteit wilt binnen de 
voorzieningen, maar wat is dat?  

- Hoe is de notie “kwaliteit” tot bij ons gekomen? 

5.1. KWALITEIT ALS EEN CULTURELE CONSTRUCTIE 
“Preschool in Three cultures”: een onderzoek gevoerd door een antropoloog. Deze 
studie ging over “the japanese problem” (de ’70). 
In de ’70 is bij ons (en VS) de psychoanalyse zeer populair en is het oedipuscomplex een 
belangrijke term in de ontwikkeling van kinderen.  
Hieruit volgt de grote aandacht voor het gevaar van de symbiotische relatie tussen 
moeder-kind-bed. 
Wat is “the japanese problem”? Kinderen op het platteland slapen tot en met de 
puberteit bij de moeder maar het “echte” probleem is dat niet alle kinderen psychotisch 
worden. Met andere woorden, er moet iets mis zijn met de algemeen geldigheid van deze 
theorie.  

“A growing proportion of the U.S. workforce will have been raised in disadvantaged 
environments  that are associated with relatively high proportions of individuals with 
diminished  cognitive and social skills. A cross-disciplinary examination of research in 
economics, developmental psychology, and neurobiology  reveals a striking convergence 
on a set of common  principles that account for the potent effects of  early environment 
on the capacity for human skill  development”   
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Wat doet de antropoloog? Dat wat wij gewoon zijn, wordt vreemd. Door het intercultureel 
bestuderen, helpt het nadenken over onszelf. Met andere woorden, door naar iets anders 
te kijken, wat voor ons vreemd is, en dat bekend te maken, zullen we dat “vreemde” leren 
kennen. Wat men kent/gewoon is en als “familiar” beschouwd wordt, wordt vreemd. 
Is hetgeen wat wij zien als evident, wel effectief evident? 
J. Tobin keek naar wat men beschouwd als kwaliteit in de voorschoolse voorzieningen, 
binnen een andere context, en helpt dat niet om na te denken over wat goede 
voorschoolse voorzieningen zijn bij ons? 
Hij deed dit op drie plekken; China, Japan en VS. Hij filmde een typische dag in een 
typische voorziening voor 4-jarige kinderen. 
! Bijvoorbeeld: in Japan reisde hij het land rond, toonde het filmpje en vroeg aan de 
mensen wat zij goed vonden, minder goed vonden… 
Zo beschrijft Tobin wat men in Japan verstaat onder “een goede voorschoolse voorziening”. 
Hetzelfde doet hij in de VS en vervolgens toont hij dat filmpje aan de Japanners met 
dezelfde vraag “wat vindt men goed, minder goed?” 
In de VS toont Tobin het filmpje van zowel China alsook Japan.  
Gevolg? Op deze manier confronteert hij verschillende culturen met elkander. 
20 jaar later keert hij terug, toont hij zowel de oude alsook de nieuwe filmpjes. Op die 
manier krijgt men een crossculturele en historische confrontatie. 

5.1.1. Film: “a day at Komatsudani” 
Japan heeft geen split system: van 0 jaar tot 6 jaar zit samen. In de oude film deden zij 
allerlei zaken door elkaar. In de nieuwe film mogen er 4 kinderen mee helpen bij de 
baby’s. Dit doet men bewust omdat het laag geboortecijfer bezorgdheden met zich 
meebrengt. Één van de bezorgdheden is dat kinderen vaak geen broers/zussen hebben en 
dus weinig mogelijkheden krijgen om te leren omgaan met leeftijdsgenoten. 
In de kleuterschool hecht men heel veel belang aan de waarde om voor iemand anders te 
zorgen. Men moedigt “mixed age play” aan om zo empathie te stimuleren, aangezien 
velen van hen geen broers/zussen hebben. Met andere woorden, empathie is belangrijk. 
In Japan zijn de scholen verbonden met tempels, in de VS verbonden met kerken. Elke 
ochtend doet men ochtendgymnastiek in cirkel en moet buigen voor de leerkracht om 
goedemorgen te zeggen.  

In Japan zijn er 28 kinderen per leerkracht gerekend. In de VS vond men dit veel te veel. 
Daar zijn er 12 kinderen per leerkracht maar in Japan vond men dat te weinig… hoe 
kunnen de kinderen dan leren omgaan in groep? Daarnaast zitten leerkracht te dicht op de 
kinderen. 
Wanneer hij vroeg aan de Japanse leerkracht of het kind, dat zich altijd verveelde, 
hoogbegaafd was, wist men niet wat zeggen. Na uitleg reageerde men met “nee, hij is 
average”. Indien hij hoogbegaafd zou zijn, dan zou hij weten hoe hij zich moest gedragen. 
“reluctant to speak about differences in children..” 
Japanse leerkrachten interveniëren niet bij gevechten. Men vindt het goed dat er 
gevochten wordt, omdat kinderen enkel op deze manier leren om te gaan met ruzies en 
empathie leren. Klikken over iemands wangedrag, is niet ok. De leerkracht vraagt waarom 
het klikkend kind er niets aan doet, vervolgens veegt de leerkracht verder. 
Japanners vonden dat de Amerikaanse leerkrachten een té volwassen aanpak gebruikten 
in de omgang met kinderen. 
Heel wat kinderen hebben behoefte aan een siësta. In België vindt men dat alle kinderen 
naar school moeten maar hier leggen wij geen volledige klas te slapen. Wat zegt dit over 
de manier van hoe onze kleuterscholen kijken naar wat de noden zijn van de kinderen?  
Dit heeft te maken met het huidige “split system” in België, namelijk oudere kinderen 
houden geen siësta want de focus ligt op het leren in tegenstelling tot bij de jongere 
kinderen. Maar door het split system is men blind voor het aantal kinderen. 
In België zet men zich in voor de interactie tussen volwassene en kind, aangezien het 
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belangrijk is om te leren omgaan met elkaar. 
Wat is goed opvoeden als het kind geen broers/zussen heeft? 
Het 4-2-1 syndroom noemt men dat. 1 kind, 2 ouders en 4 grootouders. Waar zijn er 
plekken dat het kind aan dat toezicht kan ontsnappen? Op de scholen bouwt men plekken 
op de speelplaats waar kinderen kunnen ontsnappen aan die toezicht van volwassenen  
J. Tobin is een antropoloog en het is zijn doel om de Amerikanen een spiegel voor te 
houden: wat wij evident vinden, is misschien niet zo evident. Dit hangt nauw samen met 
waarom wij naar die geschiedenis kijken. 
In België eten de kleuterleidsters niet met de kinderen maar in Japan wel. 

5.1.1.1. Essentie? 
Wat men normaal vindt en hoe men kijkt naar wat goed is voor kinderen, wordt sterk 
beïnvloedt door hetgeen men gewend is te zien. Dit betekent dat het niet makkelijk is om 
“out of the box” te denken. Als men iets zo gewoon is, dan is dat moeilijk om iets anders te 
willen. Men kan enkel verlangen naar hetgeen men kent. 
Wat is de reden waarom Tobin antropologisch onderzoek voert? Dit omvat dezelfde reden 
als waarom wij genealogisch onderzoek voeren. Het besef dat het vroeger/ooit anders was 
en dat we vandaag kennen wat een menselijke constructie is, betekent de vrijheid om 
eventuele andere constructies te bedenken. Het besef dat de dingen elders anders zijn, 
creëert de mogelijkheid om eventuele andere dingen te bedenken. 

5.2. KWALITEIT: 1919 – 1970 
Onrust over kwaliteit is van alle tijden! 
Elise Plasky was een arbeidsinspectrice. 

De crèches zijn destijds opgericht in de strijd tegen kindersterfte (dus kinderopvang als 
noodzakelijk kwaad), vandaar dat kwaliteit alles te maken heeft met hygiëne. 
Hieruit volgt een spanning tussen enerzijds de vrijheid in kader van de gesubsidieerde 
vrijheid, anderzijds de nood om tussen te komen aangezien de kwaliteit te wensen 
overlaat. 
De bezorgdheid van het NWK (destijds niet de overheid maar de koepel van private 
voorzieningen) ↔ concept van de liberale staat die niet tussenkomt. 
Wat gaat men doen? Het NWK krijgt het recht om allerlei voorzieningen te inspecteren en 
maakt van dat recht gebruik! Het NWK gaat niet inspecteren in de voorzieningen die door 
de burgerij uit liefdadigheid georganiseerd worden, want die hebben eigenlijk de beste 
intenties, waar in principe niets fout kan/mag lopen. 
Gevolg? Het NWK blijft van de grote voorzieningen, georganiseerd door de burgerij, af 
maar kleine/private voorzieningen gaat men inspecteren. Bewaaksters (vandaag: 
onthaalouders) worden geviseerd. Bij de grote voorzieningen blijft de gesubsidieerde 
vrijheid intact. 
Wat is die kwaliteit? 
Hygiëne staat centraal.. kwaliteit is hygiëne. 

“Moet toch wel herkennen, ik heb voorzieningen gezien waarin men altijd toegeeft aan 
routine en waar men door toe te geven eraan de hygiëne verschrikkelijk is, waar de 
dokter slechts een bijrol heeft en waar de vooruitgang van de werken (van liefdadigheid) 
onvoldoende is doorgedrongen…” (Plasky)

Hygiëne is de afsluiting binnen-buiten Hygiëne is isolatie
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5.3. KWALITEIT: 1970 – 1990 
Voor 1970 was de dominante vraag, in de wetenschap (pedagogie), namelijk:  
“is kinderopvang goed of slecht?” 
Hieruit volgen ontelbare studies die telkens een uiting waren van een ongerustheid van dat 
idee kinderopvang als een noodzakelijk kwaad. 
Vanaf de ’70 ontstaat er een nieuwe stroming, voornamelijk in de Franstalige wereld 
(Frankrijk en Wallonië) maar in Vlaanderen worden we hierdoor ook beïnvloedt. 
Een nieuwe soort onderzoekers, de socio-constructivisten, stellen de vraag “wat is 
goede kinderopvang?” 
Wat is goede kinderopvang? 
Hoe moet men de kinderopvang organiseren zodanig dat het goed is? 
Het is een vrij feministische golf aangezien de socio-constructivisten uitgaan van een 
feitelijkheid van deze kinderopvang, als een recht van vrouwen om te gaan werken. 
In feite zijn het allemaal ontwikkelingspsychologen die beïnvloedt worden van het sociaal 
constructivisme… met andere woorden, zij zien de ontwikkeling van kinderen niet als 
geïsoleerde wezens maar zij zien de ontwikkeling van kinderen in wisselwerking met 
hun omgeving. 
(!) De kinderopvang kan op die manier een zeer interessante en leerrijke omgeving zijn. 
Terwijl het NWK pleit voor isolatie, toont het boek “les bébés entre eux” observaties van 
baby’s en peuters die met elkaar in interactie treden en toont aan dat dit verrijkend is. Dit is 
een revolutionair boek dat een heel ander discours aangeeft (itt het NWK). 
Dit vormt, voor het eerst, de basis voor een pedagogische reflectie. Een reflectie over de 
pedagogische invulling van de taak van de begeleiders. Het kind wordt hier niet meer 
gezien als een slachtoffer maar wel als een actor/ actief subject dat mee vormgeeft aan 
zijn/haar ontwikkeling.  
Gevolg? Er ontstaat een ander denken over kwaliteit, namelijk kwaliteit als voorwaarde 
voor ontwikkeling. Deze stroming van socio-constructivisme was een zeer belangrijke 
inhoudelijke en inspirerende stroming dat een grote actualiteitswaarde hadden. 

“Quarantaine van de kribbes” 
Kinderen komen binnen in het dagverblijf 
waar men het kind helemaal uitkleed. In dat 
dagverblijf is er een loket waardoor men het 
naakte kind doorgeeft. Aan de andere kant 
is er een badkamer waar de verpleegster 
checkt of het kind al dan niet koorts heeft. 

- Koorts? Het kind moet naar buiten. 
- Geen koorts? Het kind mag naar 

binnen. 
1961: het publiek (de buitenwereld) kreeg 
geen toegang tot de lokalen waar de 
kinderen verblijven. 
Met andere woorden, er is geen contact 
tussen binnen en buiten. 
MAAR er kwam kritiek vanuit het NWK! 
Mevrouw Hommelen (inspectrice) 
bekritiseerd de gemakzucht van het 
personeel dat de regels niet strik naleeft 
(slechte praktijk). Er was geen strikte 
scheiding tussen binnen-buiten want 
wanneer de kinderen naar huis gingen, 
werden de kleren van thuis aangedaan in 
dat kinderdagverblijf.

“geen contact tussen de kinderen” 
Kinderen mogen geen contact hebben met 
elkaar en worden ingedeeld in kleine 
groepen.  
Deze kleine groepen vormen elk een 
eenheid met lokalen die zodanig ingericht 
zijn dat de kinderen afgezonderd kunnen 
worden. Er is een ontzettende bezorgdheid 
omtrent infecties/epidemieën. 
Dit betekent dat alles gericht op preventie 
van de epidemieën. 
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Jammer genoeg, bleef deze socio-constructivistische stroming in deze periode op de 
achtergrond maar wordt er in de latere jaren heel wat uitgehaald. 
Naast de verandering het denken van kwaliteit, is er ook een verandering in de 
gesubsidieerde vrijheid. Met andere woorden, de overheid moeit zich niet meer maar 
blijft subsidiëren. Tot en met de ’60 zag men de kinderopvangen als een noodzakelijk 
kwaad (strijd tegen kindersterfte) dus gaf de overheid een bepaald bedrag aan ouders die 
niet bemiddeld waren. De overheid subsidieerde enkel diegenen voor wie het noodzakelijk 
was om te gaan werken.  
In de jaren zestig zag men arbeid niet als een recht voor vrouwen want werkende moeders 
= slechte moeders (enkel armen subsidiëren en niet de middenklasse want dan zou men 
slechte moeders stimuleren). 
In de ’70 gingen steeds meer middenklasse vrouwen gaan werken in de dienstensector, 
waardoor vrouwen dus langer studeerden. Dit resulteert in het feit dat deze moeders heel 
wat plek innemen in de kinderopvang (werkende moeders moeten opvang voorzien voor 
hun kind). Gevolg? De kinderopvang heeft een probleem…voor een groot deel van hun 
ingenomen plaatsen krijgt men geen subsidies meer dus men komt amper rond. 
Hierdoor komt er een grote druk op de overheid om het subsidiesysteem te veranderen, 
want anders kunnen de crèches niet meer rondkomen. 
Op een bepaald moment besluit het NWK hierin verandering in te brengen dus men besluit 
om alle werkingskosten te subsidiëren ongeacht wie er gebruik van maakt. 
Dit betekent een toename van subsidies aangezien er extra plaatsen vrijkomen en de 
subsidiëring royaler gebeurt. Door de toename van de subsidies, ontstaat er ook een 
toename van gezag van de overheid (aangezien zij meer moeten betalen), dit ten koste 
van het NWK  3

Met andere woorden, de overheid zal in ruil voor de subsidies voorwaarde stellen (dit is 
nieuw!). Vroeger waren subsidies een recht en maakte het niet uit of men het goed of 
slecht deed, maar nu moet men verplicht kunnen aantonen dat men goed bezig is. 
Het concept “kwaliteitscriteria” wordt door de overheid gebruikt en deze criteria ontstaan 
voor de interne werking… hoeveel kinderen per persoon, hoeveel m² moet de opvang 
minimum hebben, hygiënische maatregelen. Er komen geen criteria over wie men 
opneemt. 
MAAR  de autonomie van de voorzieningen blijft beperkt. 
(!) de gesubsidieerde vrijheid in functie van opname blijft grotendeels tot op vandaag het 
geval. 
De bewaaksters (nu: onthaalouders) waren verdacht en blijven een lange tijd verdacht. 
Maar het is de realiteit die het beleid inhaalt. Aangezien er in de jaren zeventig steeds meer 
vrouwen aan het werk gingen, zagen meer mensen deze onthaalouders als een 
geprefereerde opvangvorm. Dit omdat een onthaalmoeder als thuis aanvoelt.  
Ondanks deze onthaalmoeders verdacht zijn, voelt het beleid een enorme druk om iets aan 
die vraag te doen!  
Gevolg? Er ontstaat een regelgeving voor de onthaalouder(s)… op dat moment zegt het 
NWK “nee, doen we niet” maar de overheid zegt “ja, we doen het wel”. Dit toont aan dat 
het gezag van de overheid toeneemt (!!)  4

De overheid zegt enkel “ja” als de onthaalouder zich aansluit bij een kribbe (daar zitten 
verpleegsters) en dat de verantwoordelijke van de kribbe toezicht houdt op die 
onthaalouder. 
MAAR de realiteit haalt in: de eerste “onafhankelijke” dienst te Brugge wordt opgericht 
(onafhankelijk van de kinderopvang) 
Vanaf de jaren zeventig krijgt men een ontwikkeling van die dienst voor opvanggezinnen. 
Pas eind ’80 en ’90 zullen deze toenemen. 
In het begin was men hier wel ongerust over… de attachment theorie sijpelt door. De 
overheid verkiest de kinderdagverblijven aangezien het risico op concurrentie met de echte 

 Tot dan betekende de gesubsidieerde vrijheid: het NWK die zegt hoeveel het geld het nodig heeft 3

et voila.

 Eerste keer dat een minister (de overheid) het NWK overrulet → de gesubsidieerde vrijheid is niet 4

meer absoluut en is aan het afbrokkelen.
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moeder hier het laagst is want het personeel is enerzijds geschoold, anderzijds werkt het 
personeel onder bevoegde en nauwe leiding (verpleegster aan het hoofd). 
In de ’70 komt steeds meer het besef om beter en meer te subsidiëren.  
Er ontstaat een discussie over wat deze kwaliteitscriteria moeten inhouden. Wat is 
kwaliteit? Welke voorwaarden moet de overheid vooropstellen? 
Het NWK organiseert commissies van experten: 

- Commissies van pediaters 

- Commissies van psychologen 

- Commissies van architecten (want er moet gebouwd worden) 

- Commissies van “ervaringsdeskundigen” (een groepje verantwoordelijken van 
kinderdagverblijven. 

Deze verschillende commissies discussiëren over de criteria. 
Een voorbeeld van een discussiepunt; namelijk de indeling van leeftijdsgroepen. 
“Moeten kinderen samen zitten of moeten ze ingedeeld worden in verschillende klassen? 
Als we ze indelen, wat zijn dan de leeftijdsgrenzen?” 
De pediaters zijn pro indeling want het risico op infectie is verschillend op verschillende 
leeftijden. De pediatrie is bezig met epidemieën.  
De pediatrie stemt voor de indeling van drie leeftijdscategorieën, namelijk: 

1. De baby’s: zeer gevoelig voor infectie en moeten gescheiden zijn van anderen. 

2. De middengroep 

3. De peuters: minder gevoelig en mogen samen spelen. 

De psychologen zijn het eens met de pediaters, namelijk: liggers, kruipers, lopers. 
De architecten doen wat de rest zegt en ontwerpen gebouwen zodanig dat kinderen niet 
met elkaar in contact komen. De baby’s zijn gescheiden van elkaar, met een glazen wand, 
zodat de volwassenen een overzicht hebben over de kinderen. 
(!) Volgens de richtlijnen (“kwaliteitscriteria”) is dit kwaliteit. 
MAAR er zijn ook kinderopvangen die er helemaal anders uitzien destijds . 
! Bijvoorbeeld: kinderopvang van de studenten van Universiteit Gent (Paul Rieland). Hij 
is een pedagoog die zijn inspiratie haalt uit de socio-constructivisten. Hijzelf zit in de 
commissie van ervaringsdeskundigen. Binnen die commissie gaat het er hevig aan toe 
want Paul is het niet eens met de pediaters. 
In zijn kinderdagverblijf zijn er gemengde leeftijdsgroepen (0 tot 3j zit samen of gesplitst in 
twee groepen). 

Het NWK beslist dat iedereen met zijn neus in dezelfde richting moet staan, dus drie 
leeftijdsgroepen + isolatie zijn de sleutel, maar Paul Rieland mag zijn eigen goesting doen. 
Zoals reeds gezegd is er een plaats tekort in de kinderdagverblijven (werkende 
moeders (middenklasse)) dus worden extra plaatsen bijgebouwd maar in enkele steden 
(Gent en Antwerpen) organiseert men “peutertuinen” (klas voor kinderen vanaf 18 maand) 
binnen deze kinderdagverblijven. 
Een peutertuin heeft een dubbele functie: 

- Het bedienen van de middenklasse vrouwen en het voorzien van 
kinderdagverblijven. 

- Heersende concurrentie tussen het katholiek en stedelijk onderwijs (uitleg vragen 
aan iemand..) 

“In zeer strikt bepaalde voorwaarden experimenten in die zin kunnen gevoerd worden 
[…] Dit zou slechts mogelijk zijn in inrichtingen die over medewerkers van hoge 
wetenschappelijke standing beschikken”
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De case over de peutertuinen is zeer interessant want het doet denken aan het debat van 
Plasky en Velghe over de rol van de voorschoolse voorzieningen. 
! Velghe zegt: strikte scheiding tussen kinderopvang en kleuterschool. 
! Plasky zegt: deze kinderopvangen zijn een educatief milieu dus er moet evenveel 
plaatsen zijn bij de crèches alsook bij de kleuterscholen. “laat de crèches een voorbode zijn 
voor de kleuterschool”. 
Wat was toen de conclusie? Velghe won het debat op elk vlak. 
MAAR in de jaren zeventig krijgt men een andere revolutie die Velghe tegenspreekt…deze 
revolutie stelt de vraag aan het NWK: “wat met de peutertuinen?” 
In eerste instantie subsidieert het NWK de peutertuinen niet, maar komen ze er wel… In 
deze tijd is er weer sprake van de discussie tussen Plasky en Velghe met “wat is de rol van 
de voorschoolse voorzieningen? Hebben zij een educatieve rol of is dat enkel een 
bewaarplaats?”  
De peutertuinen zijn de vragende partij aangezien het personeel gefinancierd wordt door 
de steden zelf. De scholen krijgen geen subsidies voor kinderen jongeren dan 3j, dus de 
steden moeten dat uit eigen zak betalen. De steden willen liever dat het door de overheid 
betaald wordt, maar het onderwijs zegt dat het niet hun affaire is aangezien het onderwijs 
pas in het leven van een kind treed op 3jarige leeftijd. 
Gevolg? Er wordt een deal gesloten, namelijk: het NWK subsidieert de peutertuinen op 
voorwaarde dat ze geen pedagogische rol vervullen. 
Binnen het personeel van de peutertuinen en kleuterscholen zitten heel wat kleuterleidsters 
maar zij krijgen het verbod om pedagogische activiteiten te voorzien. 
(!) Tot na de jaren zeventig was er geen sprake van een pedagogiek van de 
voorschoolse voorzieningen. 
Handboek 129-132: voorbeelden over de pedagogische kwaliteit. 
Er is geen aandacht voor de pedagogische kwaliteit bij het NWK. Met andere woorden, er 
is daar geen ruimte voor in de voorzieningen maar er zijn wel pedagogen die er interesse 
hebben… in de praktijk is er niets te zien van de stroming socio-constructivisme terwijl er 
wel nood is aan een scholing van personeel om hen een aantal inzichten bij te brengen. 
In ’80 ontstaan de eerste vormingsinitiatieven: 

- Vorming voor Nederlandstalige kinderdagverblijven in BXL (VGC) 

- Vormingscentrum voor opvoeding en kinderopvang (VCOK): tot op vandaag de 
grootste organisatie voor bijscholingen in VL 

- Centrum dat vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen (VBJK): 
pedagogische vernieuwing moest meebrengen 

- Internationale organisatie (OMEP): er is een nood om iets te doen aan de vorming 
van het personeel die uitsluitend hygiënisch wordt opgeleid. 

(!) Vanaf deze periode wilt men afstappen van het idee dat kinderdagverblijven een 
noodzakelijk kwaad zijn! 

5.4. KWALITEIT: 1990 – 2000 
In de VS zijn er drie grote langdurige studies gebeurd, die waren heel belangrijk in 
onderzoek over de voorschoolse voorzieningen. 
Voorschoolse voorzieningen zijn niet overal hetzelfde! 
De drie langdurige studies zijn; HighScope/Perry, Abecedarian en Chicago. 
Het zijn studies waarin men kinderen die naar goede voorschoolse voorzieningen gaan 
langdurig vergelijken met kinderen die dat niet doen. Deze studies spelen zich af in arme 
wijken van de VS. 
! Abecedarian is de interessantste aangezien deze vroeger begint dan de kleuterschool 
en volgt deze kinderen.  
! HighScope/Perry volgt deze studiekinderen nog steeds (terwijl deze nu al grootouders 
zijn). 
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Wat bleek? Als de voorzieningen een goede kwaliteit hadden, dan had dit positieve 
effecten op de ontwikkeling van (arme, zwarte) kinderen. 
Deze studies worden ook vaak gebruikt om een bepaalde “return on investment” aan te 
tonen. 
Deze drie studies lagen aan de basis van het besef dat kwaliteit ertoe doet en dat 
kwaliteit meer is dan hygiëne. 
Vanaf de jaren negentig groeit dat besef en is tegelijkertijd een periode na de economische 
crisis, dus een periode van neoliberalisme (privatisering, deregulering, responsabilisering). 
Er ontstaat een nieuwe spanning: 

- Een toenemend besef dat men er niet komt door enkel te focussen op de 
kwaliteitscriteria die gaan over hygiëne. Met andere woorden, er moeten hogere 
eisen (ook pedagogische eisen) gesteld worden aan het personeel. 

- Men zit in een tendens van liberalisering en deregulering. 

In die spanning speelt onderzoek een belangrijke rol. 
Wat is nieuw? In Vlaanderen bestelt het beleid onderzoek zodanig dat dit mee vorm kan 
geven aan het beleid (“ beleidsgericht onderzoek in de voorschoolse voorzieningen”) 
! HIVA-studie: de eerste grote studie die de overheid heeft besteld om haar beleid vorm 
te geven. Deze studie bestaat uit een grote enquête bij ouders naar het gebruik en 
voorkeur van kinderopvang (is nu een traditie geworden waarbij HIVA om de zoveel jaar 
een nieuwe studie publiceert). 
“Wat is de reden om een kinderopvang te gebruiken?” 

Wat was de conclusie van HIVA? Men gebruikt de kinderopvang omdat men werkt. 
(sidenote: toen deze studie in de ’90 werd afgenomen was er door de economische crisis 
plaats tekort dus kregen niet-werkende mensen helemaal geen plek in de kinderopvang). 
HIVA heeft op dat moment dus geen aandacht voor de sociale alsook pedagogische 
functie van de kinderopvang. Met andere woorden, geen aandacht dat deze 
kinderopvangen zinvol kunnen zijn ook voor niet-werkende ouders of dat dit een verlangen 
kan zijn voor niet-werkende ouders. Dit wordt een doxa genoemd. Dit betekent dat een 
zodanig sterke overtuiging, waar men zich vaak zelf niet van bewust is, niet in vraag kan 
gesteld worden.  
Binnen de HIVA-studie is de blinde vlek namelijk dat men geen aandacht heeft voor de 
sociale alsook pedagogische functie. 
De cijfers van deze studie zijn een bevestiging van de overtuiging dat werkende ouders 
gebruik maken van de kinderopvangen (kinderopvang = een tewerkstellingsinstrument). 
Wat wil de context? De context wilt dat de vraag zich ook stelt over de uitbreiding van de 
kinderopvang.. Hoe moet men dat financieren, nu de crisis net achter de rug is en 
wachtlijsten heersen…?  
Met andere woorden, hoe moet men de kinderopvang uitbreiden?  
Dit kan op twee manieren: 

- Meer ruimte geven aan de onthaalouders 

- Subsidiëringssysteem veranderen: minder subsidie per plaats, dan kan men meer 
plaats maken voor evenveel geld. Wat betekent dit? Het private neemt over met 
andere en mindere regels zodanig dat zij andere arbeidsvoorwaarden kunnen 
stellen en het goedkoper kunnen doen (zonder of weinig subsidies). 

Om op de vraag “hoe moet men uitbreiden” een antwoord te bieden, gaat men enquêteren 
naar hoe de ouders (gebruikers) erover denken, hoe de ouders een kinderopvang kiezen.  
! Het uitgangspunt van deze studie: de preferentie van ouders over de kinderopvang. 
“We gaan er vanuit dat dit een keuzeproces is dat in twee stappen verloopt. Ouders 
hebben meestal een voorkeur voor een bepaalde opvangvorm en obv die voorkeur, en 
allerlei andere overwegingen, gaat men vervolgens op zoek naar een bepaalde 
opvangplaats. Ouders gaan in eerste instantie de opvangvormen in een ‘vergelijkend 
warenonderzoek’ tegen elkaar afwegen en een beste keuze bepalen”. 
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Wat is het antwoord vanuit de enquêtes? 
Er zijn minder mensen die een voorkeur hebben voor één opvangvorm dan voor meerdere 
opvangvormen dus het uitgangspunt van deze HIVA-studie klopt niet. 
Bedenking: wat met de vele wachtlijsten? Hoe ken men gegarandeerd zijn dat ouders hun 
voorkeur kunnen volgen? 

! Dit is typisch voor het managementdenken in neoliberale tijden om de ouders als een 
consument te zien die keuzes maken. Alsof een kinderopvang kiezen gelijkgesteld wordt 
aan het kiezen van een pot yoghurt. Mensen kunnen niet kiezen want er is plaats tekort 
maar dat tekort is niet voor iedereen hetzelfde… het is erger voor zij die niet lang op 
voorhand hun plaats kunnen bepalen. Door het voor te stellen als een keuze, ontkent men 
structurele ongelijkheden. De HIVA-studie is hier een voorbeeld van (het discussiëren over 
kwaliteit maar geen besef hebben over de structurele problemen in de kinderopvang. 
Handboek pg 136 – kerntabel van het HIVA-onderzoek. 

Opvanggezin – particulieren zijn onthaalouders die geen 
subsidie krijgen, dus ook geen regels.  
Kinderdagverblijf – particulieren zijn zelfstandigen die zich 
niets aantrekken van de beleidsregels. Zij krijgen geen 
subsidies en hebben weinig tot geen regels. 
Deze zijn ontstaan vanwege het plaats tekort en de prijs 
van verblijf wordt door de uitbater bepaald en dus niet 
volgens het inkomen van de ouder. 

Wat doet het HIVA? 
Zij besluiten alle ouders te bevragen naar hun tevredenheid.  
Besluit? Iedereen is over alles tevreden. 
Hieruit volgen twee merkwaardige bedenkingen: 

1. Iedereen is tevreden?  

Dus men is even tevreden als er een subsidie gegeven wordt en als er geen 
subsidie gegeven wordt? Moet men dan nog subsidiëren? Als men niet meer zou 
subsidiëren zou men veel besparen en toch extra plaatsen kunnen vrijmaken. 

2. De diverse opvangvormen zijn aan elkaar gewaagd op vlak van kwaliteit. 

Tevredenheid wijst op kwaliteit…. Is dat effectief zo? 
Is tevredenheid een kenmerk van kwaliteit? Er zijn heel wat redenen die zeggen dat 
“tevredenheid” geen kenmerk is van kwaliteit. 
! Bijvoorbeeld: een studente heeft enkele jaren geleden dit onderzocht in haar 
masterproef. Aan gebruikers van onthaalgezinnen polste ze naar de tevredenheid. 
Wat kwam daaruit? Iedereen was over alles tevreden (ongeacht een goede of 
slechte kinderopvang). Een deel van deze ouders interviewde ze en vroeg om hun 
gegeven antwoorden verder uit te lichten. Maar wat bleek? Er is geen enkel 
verband tussen hetgeen ouders weten en antwoorden op dergelijke vragenlijsten!  
(!) wat ouders antwoorden op een vragenlijst omtrent tevredenheid wordt niet 
bepaald door hun tevredenheid. Hoe kan men tevreden zijn over iets waarover ze 
niks weten?  
Wat is de conclusie: tevredenheid is geen kwaliteit! 

Deze tevredenheid past perfect binnen deze tijdsgeest (1990-2000) 
De HIVA-studie legitimeert dat er extra plaatsen bijkomen of er nu al dan niet gezorgd 
wordt voor subsidiëring. 

“The term consumer can mask practices of coercion within the language of choise, and it 
implies an equality of access tot the market that denies actual structural positions of 
disadvantage” (Erica Burman)
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(!) belangrijke verschuiving in het denken over kwaliteit en het denken over de 
gesubsidieerde vrijheid! (handboek pg 139). 
Vanaf WOII en voor 2002 hadden we altijd een centrum links en centrum rechts waarbij 
CD&V altijd regeert. Dit verandert wanneer we plots een liberale regering (“Verhofstadt I) 
krijgen. In Vlaanderen levert dit rare dingen op.. we krijgen een administratie die op een 
aantal vlakken oppositie voert tegen de eigen regering. 
! Bijvoorbeeld: de CD&V stelt een vraag aan de minister van tewerkstelling hoe het gaat 
met de aantal mensen die in een tewerkstellingstraject zitten. Die minister vraagt dit aan 
zijn administratie maar zij vinden deze dossiers niet dus weet men het antwoord niet. 
Hierdoor krijgt men een omwenteling in het denken: de overheid wilt komaf met de 
tussenvormen van administratie die alles te zeggen heeft.. men moet teruggaan naar de 
politiek die de administratie bepaalt (en niet andersom). 

- 2002: Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) 
Zij gaan IVA’s en EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap) oprichten. 

- 2004: interne verzelfstandigd agentschap (IVA), zoals het Kind&Gezin (vroeger: 
NWK nu: agentschap van opgroeien). 

Wat betekent dit in de discussie over kwaliteit? De Raad van Bestuur wordt 
afgeschaft. Het is niet meer aan hen die de zaken bepaalt. Dit ligt in de handen van 
RvA. 

- 2007: Raad van Advies 
Deze raad adviseert en wordt door de minister samengesteld.  
Wie beslist? De bevoegde minister dus er is geen gesubsidieerde vrijheid meer. 
Het K&G wordt een orgaan dat uitvoert wat de politiek beslist en niet zelf politiek 
moet voeren. 

- 2018: Raad van Advies 2.0 
Opnieuw samengesteld. Door de recente verkiezingen is er een sprong naar rechts 
gemaakt waardoor sommige linkse personen (ABBV, Bond Moyson, de prof) uit de 
Raad van Advies gewipt zijn en dat deze personen vervangen zijn door mensen die 
een signatuur hebben van Voka en ondernemers 

Evolutie gesubsidieerde vrijheid:  

 

In dat concept Beter Bestuurlijk Beleid, krijgt men (als manier om om te gaan met de 
spanning tussen “we moeten als overheid zorgen voor kwaliteit” en “deregulering: veel 
plaats voor evenveel geld)”= sturing door zelfsturing: men mag zelf kiezen wat kwaliteit 
is, overheid gaat niet betuttelen (bottom-up) maar men moet wel doen wat men zegt dat ze 
gaan doen! 
Wat is de essentie van het kwaliteitsdecreet? Wat je zegt, moet je doen! Jij bent 
verantwoordelijk voor een kinderdagverblijf, wij vertrouwen dus bepaal zelf maar wat 
kwaliteit is. Het is aan de inspectie om te controleren of hetgeen je zegt te doen, effectief 
gebeurt.  
Men ontwikkelt het beoordelingsschaal voor het pedagogische functioneren in 
kinderdagverblijven. De schaal is ontwikkelt op inspiratie van ITERS. 
Hellings maakt daar een eenvoudigere versie van. 
SMK: sectorspecifieke minimale kwaliteitsvereisten. 

- Flexibiliteit: hoe flexibel gaat men om met 
de verschillen tussen kinderen?  

- Individualiseren: hoe past men de acties 
aan aan de individuele noden van het kind?  

Absolute gesubsidieerde vrijheid
'70: afbrokkeling gesubsidieerde 
vrijheid maar nog altijd NWK als 

buffer
'07: gedaan met de 

gesubsidieerde vrijheid
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- Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen  

- Geeft men voldoende structuur?  

- Bevordert men de zelfstandigheid?  

- Geeft men voldoende bewegingsvrijheid aan de kinderen? 

- Zorgt men voor de emotionele en fysieke vrijheid. 

Dit kan men observeren in verschillende situaties. 
Dit scoort men op een zevenpuntenschaal. 
MAAR dan kwam de overheid met het nieuws dat er heel wat kleine, zelfstandige 
voorzieningen waren die niet gesubsidieerd worden. 
“We kunnen geen doordrongen begrip van de pedagogische kwaliteitscriteria verwachten, 
van die zelfstandige voorzieningen want bij hen bestaan er geen kwalificatievereisten/
opleidingsvereisten.. iedereen mag een zelfstandige kinderdagverblijf oprichten” 
! Dit is ook wat gebeurt in Vlaanderen. Van deze zelfstandigen kan/mag men niet 
verwachten dat zij met zo’n observatie-instrument aan de slag kunnen. DUS men maakt 
voor deze zelfstandige kinderdagverblijven een vereenvoudigd instrument, namelijk: 
KWAPOI. 
Zij mogen zichzelf beoordelen op basis van een eenvoudig instrument en het is boeiend 
om te zien hoe de score tussen de KWAPOI en het oorspronkelijk instrument verandert en 
hoe men veel minder moet doen voor dezelfde score. 
Wat is de conclusie? Men kan zeggen dat de zelfstandigen (weinig of niet 
gesubsidieerden) van voldoende kwaliteit zijn. Eerst hadden we “ouders zijn tevreden” en 
nu “voldoende kwaliteit” 
Maar wat is voldoende kwaliteit? Dit is een politieke beslissing (geen wetenschappelijke 
beslissing). Is voldoende ok? Is dit acceptabel?  

5.5. KWALITEIT: VANDAAG 
MeMoQ: een uitloper van het decreet (2012-2013) 
Het staat voor meting en monitoren van de kwaliteit. 
Dit is een onderzoek dat K&G heeft besteld bij de universiteiten… wat was de vraag: het 
maken van een wetenschappelijk verantwoord instrument om te bepalen of de kwaliteit van 
de kinderopvangen voldoende is” 
Het is belangrijk om een instrument te ontwikkelen dat ook door de inspectie kan gebruikt 
worden, want de zelfbeoordelingsstrumenten helpen niet. 
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6. KWALITEIT EN MEMOQ 
Hoe wordt er vandaag omgegaan met het concept “kwaliteit”? 
Enkele vragen: 

- Wat beschouwt men in Vlaanderen als pedagogische kwaliteit? 
- Kan men kwaliteit meten? 
- Wat is kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang? 
- Langs welke lijnen varieert de kwaliteit? 
- Wat doet er toe? 

6.1. KWALITEIT: DECREET 2012 
De Vlaamse regering nam het initiatief om de kinderopvang grondig te reorganiseren. We 
kwamen vanuit een periode met enerzijds gezinsopvangen en anderzijds groepsopvangen. 
Binnen de gezinsopvangen had men de onthaalouders die aangesloten zijn en niet 
aangesloten zijn. Binnen de kinderdagverblijven had men zelfstandigen en niet 
zelfstandigen. Met andere woorden, we komen uit een periode van een kluwen met eigen 
regels. De overheid wilt hiermee komaf maken en besluit het te stroomlijnen. 
De overheid wilt:  

Dit is een mooie ambitie maar er zijn zowel niet gesubsidieerde voorzieningen alsook 
gesubsidieerde voorzieningen. Het verschil zit in de subsidiëring. Een niet 
gesubsidieerde voorziening heeft lagere kwaliteitseisen en geen diplomavereisten…bij een 
gesubsidieerde voorziening is dit anders. MAAR als men zegt uniforme regels en 
subsidiëring, dus voor iedereen hetzelfde… dan zijn er twee mogelijkheden: 

- Ofwel verlaagt men de lat voor de gesubsidieerde voorzieningen en neem je hier 
geld van om aan de anderen te geven. 

- Ofwel heeft men een grote zak geld staan die de overheid aan de niet 
gesubsidieerde voorzieningen geeft. 

Het is geen van beide want men heeft niet zomaar een zak geld staan en men kan een 
gesubsidieerde sector hun geld niet afnemen.. 
Gevolg? Men stelt uniforme regels op maar neemt de tijd om daarnaar te groeien. 
Hieruit volgen drie subsidiëringstrappen: 

1. Trap 1: iedereen heeft het recht op een basissubsidie (maar dit is bijna niets).  

2. Trap 2: als de kinderopvang  werkt met inkomenstarief bevindt men zich in deze 
trap. In Vlaanderen wenst men dat het grootste deel van de kinderopvangen werkt 
volgens het inkomenstarief van de ouders. Dit betekent dat ouders betalen volgens 
hun inkomen. 
+- 75% van de kinderopvangen bevindt zich op trap 2.  
Met andere woorden, deze kinderopvangen krijgen en de basissubsidie alsook 
een bedrag per kind per dag. 

• Trap 2A: de vroegere gesubsidieerden die blijven zoals ze waren. 

“Een economische, pedagogische en sociale functie, die kwaliteitsvol, beschikbaar, 
betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid (=uniforme 
regels en uniforme subsidiëring voor iedereen), … Binnen het beschikbare aanbod aan 
kinderopvang heeft elk gezin met een behoefte aan kinderopvang, recht op (goede) 
kinderopvang. Goede kinderopvang is kwaliteitsvol en betaalbaar.”
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• Trap 2B: de vroegere zelfstandigen die langzaam moeten evolueren naar trap 
2A. 

Men heeft in 2012 hiervoor de nodige tijd genomen en gezegd dat men tegen 
2020, elk jaar wat nieuw geld vindt om die subsidie op te drijven, evenveel geld 
krijgt dan in 2A en geleidelijk aan deze criteria moeten overnemen van 2A (bv 
de kwaliteitseisen van het personeel en arbeidersvoorwaarden…) In deze trap 
krijgt men het minimumloon) 
(!) Nu zijn we 2020 en de kloof tussen 2B en 2A is nog steeds niet dicht. De 
regering heeft in februari ’20 beslist om dit nogmaals uit te stellen met 6j. 
Dit besluit zorgt ervoor dat het dichten van de kloof een probleem is voor de 
volgende regering die het maar moet oplossen… 
Daarnaast is dit probleem nog groter geworden, aangezien er de voorbije 5j 
extra plaatsen zijn bijgemaakt op trap 2B. 
Gevolg? De kloof is dus groter. 

3. Trap 3: een aantal kinderopvangen krijgen een plussubsidie. Dit zijn extra middelen 
omdat deze kinderopvangen werken met kansarme groepen. 

Hoe zit het dan? Heeft men toch een grote zak geld gevonden voor die vroegere 
zelfstandigen die zich nu hier bevinden om deze gelijk te behandelen met die vroegere 
subsidiëring? Wat heeft men dan gedaan? (trap 2A en 2B) 
In die context (2012-2013) waarin de regering toch een grote ambitie had en het vaste 
voornemen had om deze ook te realiseren en kinderopvangen van goede kwaliteit neer te 
zetten, wordt het MeMoQ-project opgestart.  

6.1.1. Het MeMoQ-project 
MeMoQ gaat “kwaliteit” na. Met andere woorden, het staat stil bij waar het doel van een 
kinderopvang. Waarvoor dient een kinderopvang nu eigenlijk? 
Het antwoord op deze vraag leidt tot andere definities over kwaliteit. 
Definitie “kwaliteit”: als men kwaliteit wilt leveren, heeft men een definitie nodig die een 
draagvlak biedt van wat kwaliteit is. Wat is dat draagvlak? Wat wensen wij met zijn allen? 
Wat men wenst wordt in een curriculum of pedagogisch raamwerk gegooid.  
Het pedagogisch raamwerk is een visietekst waarin men vermeld wat een goede 
kinderopvang daadwerkelijk is. Om dit raamwerk op te stellen, doorloopt men verschillende 
stappen.  
Bijvoorbeeld: een grote groep stakeholders verzamelen die mee kunnen bepalen (bv 
gezinsbond, kinderrechtencommissariaat..), zij komen samen om te discussiëren en 
ontwikkelen een wetenschappelijk instrument om belangrijke elementen van 
“pedagogische kwaliteit” te meten. 
Dit leidt tot vier stappen. 
Deze zijn:  

1. Nulmeting: hoe zit het met de kwaliteit in Vlaanderen? Men doet een 
kwaliteitsmeting. 

2. Inspectie instrument: hoe zit het met de kwaliteit in deze locatie? Via een ander 
wetenschappelijk instrument gaat men dit meten want dit moet op korte termijn 
gemeten worden (ipv lange termijn). 

3. Zelfevaluatie instrument: hoe zit met de kwaliteit in mijn locatie?  
4. Pedagogische normering: wat is uitstekend en wat is goed genoeg?  
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6.2. PEDAGOGISCH RAAMWERK  
Dit is een visietekst waarin men vermeld wat “kwaliteit” is. Met andere woorden, wat vindt 
men essentieel als men over kwaliteit spreekt? 
Kwaliteit is een tijdelijke culturele constructie dus er is geen absolute waarheid.  
Dit betekent dat elk land er een andere invulling aan kan geven en dus zijn eigen waarheid 
kan construeren. 
! Bijvoorbeeld: in België gaat dit van 0-3 jaar, Ierland/Berlijn van 0-6 jaar, in Denemarken 
van 0-18 jaar. 
Er zijn heel wat verschillen in wat zo’n pedagogisch raamwerk is of zou moeten zien. 

Deze grafiek geeft het aantal pagina’s per raamwerk weer. 
! Het raamwerk van Zweden telt zo’n 25 pagina’s en 
focust zich op de heersende waarden van democratie. Met 
andere woorden, een visie over waarden en normen. 
! Het raamwerk van Nederland telt zo’n 300 pagina’s en 
focust zich op het handelen van de volwassene in de 
voorschoolse voorziening. 
! Het raamwerk van Engeland telt zo’n 35 pagina’s en 
focust zich op wat men wilt dat kinderen bereiken. 
Dit zijn drie verschillende concepten over wat een 

pedagogisch raamwerk moet zijn.  
Een eerste keuze dat België moet maken, is wat zo’n raamwerk moet bevatten, namelijk: 

- Moet dit eindtermen bevatten? 
- Moet dit handelingsvoorwaarden bevatten?  
- Moet dit waarden en normen bevatten?  

Een tweede keuze dat België moet maken, welke verbintenis men wilt aangaan. Een 
resultaatsverbintenis of een inspanningsverbintenis? 

RESULTAATSVERBINTENIS INSPANNINGSVERBINTENIS

“Wat wil men bereiken?” 
Er ligt heel wat nadruk op de 
ontwikkelingsstadia van kinderen. 
Met andere woorden, wat moeten kinderen 
kunnen in een bepaald stadium en het 
beschrijven van wat volwassenen moeten 
aanbieden in dat stadium. 
Kwaliteit is wat kinderen in hun ontwikkeling 
bevordert.  
Enkele voorbeelden: Ierland, Australië, 
Engeland.

“Wat is ons engagement naar kinderen?” 
Het zijn niet de kinderen die iets moeten 
doen maar het is aan ons. 
In België hebben wij deze keuze gemaakt 
omdat men vindt dat kinderopvangen 
georganiseerd moeten worden zodanig dat 
zij iets kunnen betekenen voor kinderen en 
niet georganiseerd worden op basis van 
wat kinderen reeds kunnen. 
(!) Geen druk op kinderen, wel druk op ons. 
Enkele voorbeelden: 

- Denemarken & Zweden: als er iets 
fout gaat op vlak van kwaliteit wordt 
de gemeente op het matje 
geroepen. De overheid is 
verantwoordelijk. 

- Duitsland: de inspectie oordeelt 
niet maar begeleidt. 

- Nieuw-Zeeland: geen inspectie 
maar zelfevaluatie.
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6.2.1. Geen consensus over kwaliteit  
Voorbeeld “ouderbetrokkenheid”: iedereen vindt dit belangrijk maar wat bedoelt men 
hiermee? Hierover zijn heel wat verschillen binnen de verschillende pedagogische 
raamwerken. 

- Zweden (dia 9 – oranje): de taak van de kinderopvang dient aanvullend te zijn bij 
de ouderlijke opvoeding. Het moet een dialoog zijn maar ouders moeten een 
invloed kunnen op hetgeen er gebeurt in de kinderopvang. Dit allemaal binnen de 
nationale waarden en normen (bv: ouders mogen niet zeggen dat er geen Turkse 
kinderen aanwezig mogen zijn, wat diversiteit is een waarden). 

- Engeland (dia 9 – blauw): de enige manier waar over ouders wordt gesproken, is 
als er sprake is van een probleem. Met andere woorden, men vraag enkel iets aan 
de ouders indien men zich zorgen maakt om het kind (bv: het kind praat niet). 
Ouderbetrokkenheid is een éénrichtingsverkeer want men vertelt wat goed is voor 
het kind. Men informeert de ouders en vraagt bijna niets aan ouders. 

- Australië (dia 10 – geel): de drie sleutelwoorden zijn; belonging, being en 
becoming. Er is heel veel aandacht voor de culturele origine van kinderen en 
respect voor de multiculturaliteit. Belonging betekent dat men behoort tot een 
gemeenschap, bij ons heet dit burgerschap. Met andere woorden, men betrekt de 
gemeenschap en niet alleen het kind en de ouders. Er wordt veel belang gehecht 
aan identiteitsontwikkeling (“wie ben ik en wat is mijn plaats in deze wereld?”). 

- Denemarken (dia 10 – groen): alle belangrijke beslissingen moeten gebeuren in 
comités waar ook ouders in betrokken zijn, inclusief zaken die te maken hebben 
met aanwerving van het personeel. Dit betekent dat elke voorziening een ouderraad 
moet hebben en die moet betrokken worden bij het curriculum. De gemeenteraad 
bepaalt de grenzen en binnen die grenzen is het de ouderraad die deelneemt. 

(!) In het denken over ouders zit er niet enkel een verschil in de landen maar ook een 
verschil doorheen de tijd. Een pedagogisch raamwerk maken, is het maken van 
(ideologische) keuzes, waar dient kinderopvang voor? 
Pedagogiek = ideologie. 

OESO publiceert om de paar jaar “Starting Strong”. Dit zijn belangrijke referentiewerken 
over de voorschoolse voorzieningen, waarin een overzicht over de evolutie van 
voorschoolse voorzieningen in de wereld, terug te vinden is. 
MAAR de OESO verandert… in 2006 zet men in op de wederkerigheid tussen experten en 
ouders… in 2011 zet men in op de eenzijdige relatie waarbij de experten ouders moeten 
informeren. 
In 2011: thuis is geen thuis meer, maar een leerplaats (! home learning environment). Dit 
komt overeen het met Brits concept. 

6.2.2. Pedagogisch raamwerk in Vlaanderen  
Hoe hebben wij in Vlaanderen de visietekst bepaald? Samen met de stakeholders hebben 
wij ideologische keuzes gemaakt. Deze groep stakeholders kregen verschillende 
voorbeelden van curricula voorgeschoteld en deze groep wist wat de voorkeur was van 
bovenop. 
Wat is de consensus? 

- Het raamwerk moet kort zijn (35 pagina’s) 
- Niet voorschrijvend, wel normatief: het raamwerk beschrijft wat goed is, maar 

bevat geen handelingsvoorwaarden. 
- Het raamwerk vertrekt vanuit de universele rechten: Europese regelgeving, 

IVRK en onze grondwet. 
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- Een inspanningsverbintenis: niet zeggen wat kinderen moeten bereiken op drie jaar 
maar wel wat volwassenen moeten doen voor kinderen. 

- Gebaseerd op wat kinderopvang moet betekenen: men kan niet bepalen wat 
goed is, als men niet bepaald wat kinderopvang betekent. Hierbij vertrekt men 
vanuit het perspectief van het kind, de ouders alsook de samenleving. 

Het pedagogisch raamwerk focust zich op het welbevinden en ontwikkeling (individu-
niveau) en verbondenheid (relatieniveau). Het vertrekt vanuit de grondrechten en van 
daaruit de waarden. Vanuit die waarden kijkt men naar de opdrachten, uitgangspunten 
(kwaliteit = tijdelijke culturele constructie; hoe kijkt men naar kinderen, gezinnen en 
samenleving) en pedagogisch handelen ten opzichte van de drie partijen. 
=> handboek (147-174) 

6.3. NULMETING 
“grootste wetenschappelijk onderzoek omtrent kinderen” 
Wat is het doel van de nulmeting?  

1. Uitspraken doen over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. 
Dit doet men op basis van een representatieve steekproef (400 in totaal; 200 
kinderdagverblijven en 200 onthaalouders) aan de hand van een wetenschappelijk 
instrument. 

2. Zicht krijgen op de evoluties (en deze in kaart brengen) 
Alsook zicht krijgen op de variatie van kwaliteit (=beïnvloedende factoren). Wat zijn 
de hefbomen die het beleid kan gebruiken?  

De nulmeting gebeurt op 400 plaatsen.  
In het begin van het onderzoek, bij de steekproeftrekking, zat de kinderopvang nog in het 
oude systeem . Dat systeem is gewijzigd in het decreet van 2012.  5

Wat is de conclusie? Aangezien er ten tijde van het MeMoQ-project nog geen overgang 
was naar het nieuwe systeem, spreekt men hier over soorten die vandaag niet meer 
bestaan. De weigering ligt bij de kinderdagverblijven relatief laag maar bij de zelfstandige 
onthaalouders is deze echter vrij hoog. 
In een dergelijk onderzoek moet men twee moeilijke beslissingen nemen… 

1. Niet alles wat men belangrijk vindt, is meetbaar en niet alles wat men meet is 
belangrijk. Dit betekent: wat de nulmeting meet is slechts een deel van kwaliteit. 
! Bijvoorbeeld: democratische waarden zijn zeer belangrijk maar kunnen niet 
gemeten worden. 

2. Hoe gaat men kwaliteit meten?  
o Lokaal instrument  
o Internationaal instrument 

Als men kiest voor een lokaal concept om kwaliteit te meten dan zit men met het 
probleem dat men hun bevindingen niet kan vergelijken op internationaal niveau 
want men heeft geen norm. Wilt men een norm, dan moet men een instrument 
nemen dat ook internationaal geldt. 
Hoe ziet het compromis er in België uit?  

o Welbevinden: zijn kinderen gelukkig in de kinderopvang? 
o Betrokkenheid: zijn kinderen geconcentreerd bezig in een activiteit? 
o Emotionele onderst.: zorgen de volwassenen voor een veilige emotioneel 

klimaat waarin kinderen blij kunnen zijn of zich veilig voelen. 
o Educatieve ondersteuning.: dagen de volwassenen de kinderen uit? 

 zelfstandige kinderdagverblijven en erkende dagverblijven; zelfstandige onthaalhouders en 5

aangesloten onthaalouders. Het nieuw systeem (decreet 2012) zijn de verschillende trappen.
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o Omgeving: hoe is de ruimte ingericht? Veel speelgoed? Afwisselend 
speelgoed? 

o Ouders en diversiteit. 

6.3.1. Onderzoeksopzet 
Welbevinden en betrokkenheid worden 
gemeten door het instrument ZIKO. 

Emotionele ondersteuning en educatieve 
ondersteuning worden gemeten door het 
instrument CLASS.  
Een instrument, ontwikkeld in VS, dat steeds 
meer in Europa gebruikt wordt omdat het 
dicht ligt bij hetgeen veel Europese landen 
essentieel vinden. 

De stakeholders vonden geen goede 
internationale schaal om de omgeving te 
meten. Dus men heeft zelf schalen gemaakt, 
namelijk de OMGEVING SCHALEN. Deze 
schaal zegt iets over het aanbod (rijk?), welke 
ervaringen van kinderen aan bod komen en 
hoe is dat georganiseerd. 

(!) deze drie schalen wordt de 
proceskwaliteit genoemd.  

Tegelijkertijd heeft men ook: 

- Vragenlijsten afgenomen bij de verantwoordelijke en maakte men in het 
onderzoek gebruik van het data-bestand van Kind&Gezin. 
Dit geeft ons informatie over de structurele aspecten van de voorzieningen. Met 
andere woorden, men kan nagaan wat de verbanden zijn tussen de structurele 
aspecten van de voorzieningen en het proceskwaliteit dat men meet. 

- Vragen gesteld over “wie zijn de kinderen die hier zitten?” 
Hieruit kan men in het onderzoek nagaan of er een verband is tussen het soort 
kinderen dat in de kinderopvang zit en het proceskwaliteit dat men meet. 
! Bijvoorbeeld: als er heel wat anderstalige kinderen aanwezig zijn, is er dan nog 
een even goed talenaanbod?  

- Vragenlijsten afgenomen bij de ouders inzake “tevredenheid”. 
o Welke verwachtingen hebben zij over de kinderopvang?  
o Welk belang hechten zij aan de verschillende aspecten van pedagogische 

kwaliteit? 
o Wat zijn hun ervaringen?  
o Wat zijn de ervaringen van hun kinderen? 

(!!) in de OMGEVING SCHAAL heeft men ook vragen gesteld in verband met “hoe 
men omgaat met de ouders”. Dus deze twee zaken kan men in het onderzoek in 
verband brengen met elkaar. 
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Hoe ziet dat onderzoeksdesign eruit? 
Scanning: 4x 5 kinderen kiezen, waarvan 
men gedurende één minuut kijkt en het 
welbevinden alsook de betrokkenheid 
scoort. Op het eind wordt er een 
gemiddelde gemaakt.   

CLASS: 4x observaties van 20 minuten 
en dan 10 minuten om de scores te 
verwerken. 
Na elke CLASS wordt er telkens een 
activiteitenlijst gemaakt met welke 
activiteiten de kinderen aan het doen zijn. 

Hierdoor krijgt men een verband tussen de 
score op CLASS en wat kinderen aan het doen zijn. Daarnaast krijgt men zicht op welke 
soort activiteiten aan bod komen gedurende de dag. Op het einde van de dag wordt de 
omgeving van de kinderopvang gescoord. 

6.3.2. Class infant 
CLASS focust zich op vier dimensies met elk hun eigen subschalen.  
Deze zijn:  

1. Relationeel klimaat 
o Relationeel gedrag 
o Respect 
o Emotionele expressie 
o Gebrek aan negativiteit 

2. Sensitiviteit kinderbegeleider 
o Bewust zijn 
o Responsief zijn 
o Kinderen comfortabel  

3. Faciliteren van exploratie  
o Betrokkenheid 
o Kindgerichtheid 
o Uitbreiding van beleving 

4. Taalondersteuning  
o Taalgebruik 
o Communicatie-ondersteuning  
o Communicatie-uitbreiding  
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6.3.2.1. Voorbeeld 

Toepassing filmpje “kinderdagverblijf”: 
Bij CLASS bekijkt men alle kinderen en alle volwassenen. In het filmpje zien we dat één 
kinderbegeleidster bij de kinderen zit, de andere stapt in het rond. Met andere woorden, de 
ene begeleidster heeft geen nabijheid, geen omgang… men kan dus niet zeggen of deze 
begeleidster al dan niet met respect omgaat met de kinderen want ze is niet nabij. 
Er zijn twee rijen met kinderen; de achterste rij krijgt geen aandacht en wordt ook niet bij 
hun naam genoemd. Met de voorste rij, treedt de ene begeleidster wel in interactie maar 
enkel met de kinderen rondom haar. 
Positieve relaties: (laag; 1) 

- Verbondenheid: kinderbegeleidster heeft niet door dat bepaalde kinderen niet 
betrokken worden bij de activiteiten (= lage range).  

- Respectvolle omgang: kinderbegeleidster noemt de kinderen niet bij naam (= 
laag).  

- Negativiteit: er is geen negativiteit want kinderen worden niet belachelijk gemaakt 
of ernaar schelden (= hoge score, want niet gezien).  

Sensitieve en responsieve begeleiding: 
- Begeleiden van gedrag: begeleidster vraagt ‘handjes in de lucht’, waarbij kinderen 

dit doen en weten dat ze dan moeten zwijgen (= middel/hoog).  
Taalondersteuning: 

- Gebruik: ene begeleidster spreekt vaak en benoemt veel, de andere zegt niets (= 
laag of middel).  

- Uitlokken van taal: begeleidsters lokken geen taal uit, enkel zij spreken (= laag).  
Actief-stimulerende begeleiding:  

- Stimuleren van exploratie: de ene leerkracht probeert dit (bv: gesprek met de 
appel) maar doet dit op een manier dat niet werkt. 

- Aandacht kindperspectief: dit ontbreekt (bv: het kind dat rechtover de 
begeleidster zat en een stukje appel wilde, werd genegeerd tot wanneer hij terug op 
zijn poep zat). 

- Relaties tussen kinderen onderling: wordt niet bevordert en wordt actief 
ontmoedigd. 

(!) Uiteindelijk gaat men globaal scoren op basis van deze punten van CLASS. 
! Bijvoorbeeld: niet-voldoende; wat er hier gebeurt, is niet voldoende voor de positieve 
stimulans op de ontwikkeling.  

EMOTIONELE ONDERSTEUNING EDUCATIEVE ONDERSTEUNING

 
POSITIEVE 
RELATIES

SENSITIEVE & 
RESPONSIEVE 
BEGELEIDING

 
TAALONDERSTEUN
ING

ACTIEF-
STIMULERENDE 
BEGELEIDING

Verbondenheid met 
de kinderen  
Respectvolle 

omgang met de 
kinderen  

Negativiteit van de 
KB

Gepast reageren op 
signalen  

Begeleiden van 
gedrag (zonder 

straffen!) 
KB als veilige basis

Gebruik taal door KB 
 

Uitlokken taal bij 
kinderen  

 
Taal kinderen 

verrijken

Stimuleren van 
exploratie 
Aandacht 

kindperspectief  
Relaties tss 

kinderen
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6.3.3. Data-analyse  
Dit gaat over drie belangrijke fasen, namelijk: zoektocht naar werkbare factoren, 
beschrijvende analyses en multivariate analyses. 

6.3.3.1. Zoektocht naar werkbare factoren  
Via de factoranalyse reduceert men tot verschillende factoren die vaak gelijkaardig 
voorkomen. Op deze manier gaat men factoren bij elkaar optellen.  
Er zijn twee mogelijke manieren van een factoranalyse: 

1. Exploratieve factoranalyse: men neemt alle variabelen samen.. men heeft geen 
idee wat daaruit zal voortkomen. Met andere woorden, men laat het door de 
statistiek bepalen en dus op men laten afkomen). 

2. Confirmatorische factoranalyse: men heeft een idee/een theorie die onderbouwt 
welke factoren men kan/zal samennemen. 
! Binnen het MeMoQ-project behoort men tot deze mogelijkheid want CLASS-
infant is gebouwd op theorie. Namelijk de theorie die stelt dat zowel emotionele 
alsook educatieve klimaat belangrijk zijn maar ook van elkaar verschillen. 

6.3.3.2. Beschrijvende analyses  
Als alle factoren bepaald zijn, gaat men na wat de data vertelt. Wanneer dit voor hen 
duidelijk is, kan men de data gaan analyseren. 
Maximale voorgeschreven groepsgrootte en effectieve groepsgrootte: de regelgeving 
zegt; 8 kinderen per persoon. In vergelijking met andere landen ligt dit aantal vrij hoog. 
Maar er bestaat geen effectieve regelgeving over de groepsgrootte… dus de regel van 8 
geldt zowel voor de kinderdagverblijven alsook de onthaalouders maar bij de onthaalouder 
zal de effectieve groepsgrootte < bij de kinderdagverblijven. 

Hoeveel kinderen zijn er p.p. wanneer men 
controleert? Dit is altijd tijdens een aangekondigd 
bezoek! 
Er zijn heel wat kinderdagverblijven/
onthaalouders die zich aan de regel van 8 
houden maar op de grafiek ziet men dat er 
enkelen zijn die deze regel niet respecteren. 

Maar hoe komt dat? Hoe kan men de regel van 8 
niet respecteren als men weet dat het bezoek zal 

plaatsvinden?  
Wat is de conclusie? In de realiteit wordt de regel van 8 niet even strikt gevolgd als men 
zou willen. 
Materiële omgeving: is de ruimte pedagogische goed ingericht? Binnen de omgeving kijkt 
men naar twee zaken, namelijk: basisaanbod en uitbreiding. 

- Basisaanbod: wat is er aanwezig? Is de ruimte zodanig ingedeeld dat kinderen 
aan verschillende spelen kunnen doen om volgens hun eigen interesses dingen te 
kunnen doen? 
! Bijvoorbeeld: werken met hoeken (OSA) 

- Uitbreiding: mogelijkheden om het basisaanbod uit te breiden. Hoe meer 
gevarieerd kunnen de mogelijkheden zijn door wat de begeleider zelf aanbiedt aan 
de kinderen?  
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Dit wordt gescoord op een 5-punten schaal en wat ziet men? Het basisaanbod is vrij 
beperkt maar dit wordt goed gecompenseerd door de manier waarop de volwassene het 
basisaanbod uitbreidt. 
Welbevinden en betrokkenheid: dit zijn belangrijke variabelen. In het algemeen kan men 
afleiden uit de grafiek dat welbevinden hoger scoort dan betrokkenheid. De meesten 
bevinden zich op 3 (matig tot goed). 
Wat is de conclusie? In Vlaanderen voelen kinderen zich relatief goed in de kinderopvang 
maar de betrokkenheid is het tegenovergestelde. 
(!) Vervolgens gaat men op zoek naar de verbanden tussen de verschillende factoren. 
Wat is het verband tussen proceskwaliteit en structurele kwaliteit? 

- Welbevinden en betrokkenheid en groepsgrootte 
De groepsgrootte bij de onthaalouders is eerder beperkt in vergelijking met 
kinderdagverblijven.  
Wat is het verband? Er is een tendens tot daling in beide opvangvormen wanneer 
de groep vergroot maar deze daling is voornamelijk sterk te zien bij de 
gezinsopvang (de onthaalouder). 

- Welbevinden en betrokkenheid en ACR (Adult Child Ratio) 
“het aantal kinderen per volwassenen” 
Er is geen duidelijk profiel in de groepsopvang (kinderdagverblijven) maar wel een 
dalende trend in de gezinsopvang. 

- Welbevinden en betrokkenheid en ervaringsgebieden (clusters) 
Tussen de proceskwaliteit en de variatie in ervaringen (het aantal clusters van 
soorten activiteiten) is er geen echt verband. 

Uit de confirmatorische factoranalyse komen volgende factoren, namelijk: de emotionele 
en educatieve ondersteuning. 

Dia 40: als men vergelijkt met andere landen, is het duidelijk dat de educatieve 
ondersteuning in Nederland en de VS lager scoort dan de emotionele ondersteuning maar 
nergens scoort het lager als bij ons… 
Hoe komt dat? In België is er sprake van een grote groepsgrootte en dat speelt mee in 
deze tendens. 
! Bijvoorbeeld: vanaf het 4de of 5de kind, zal de kwaliteit bij de onthaalouders sterk dalen. 
(!) Vervolgens gaat men op zoek naar de verbanden tussen de verschillende factoren. 

EMOTIONELE ONDERSTEUNING EDUCATIEVE ONDERSTEUNING

BABY’S PEUTERS BABY’S PEUTERS

Wordt er goed 
gezorgd voor de 
kinderen? Hoe nabij 
is de KB en hoe 
sensitief is de KB? 

 
Midden (55%) tot 
goede (25%) range.

Wordt er goed 
gezorgd voor de 
kinderen? Hoe nabij 
is de KB en hoe 
sensitief is de KB? 

 
Scoort goed (3 & 4). 
Enkelen doen het 
minder goed.

De mate waarin de 
KB interageert 
waardoor de 
ontwikkeling van het 
kind bevordert wordt 
(“zone van naaste 
ontwikkeling”) 
 
75% bevindt zich 
onder voldoende. 
Er wordt te weinig 
gesproken en taal 
uitgelokt.

Wat is er nodig 
zodat peuters een 
positieve invloed 
merken op hun 
ontwikkeling?  

 
Scoort lager in 
vergelijking met de 
baby’s. Slechts in 
een beperkt aantal 
peutergroepen 
aanwezig. 
(!) betekent niet dat 
het een negatieve 
impact heeft. 
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- Emotionele/educatieve ondersteuning baby’s en groepsgrootte 
Er is een dalende trend. Er is een groot verschil tussen de kinderdagverblijven en 
de onthaalouder want de onthaalouder staat er alleen voor.  
Wat is de conclusie van het MeMoQ-project? Het is geen goed idee om het 
aantal kinderen per volwassenen gelijk te trekken in de verschillende 
opvangvormen. 

- Emotionele/educatieve ondersteuning peuters en groepsgrootte 
Het is een onduidelijke situatie bij de kinderdagverblijven maar men ziet wel een 
grote schommeling bij de grootste groepen. 
Ook bij de onthaalouder is er een dalende trend naarmate de groep groter wordt. 

- Emotionele/educatieve ondersteuning baby’s/peuters en variatie in 
activiteiten 
Hoe meer variatie in de activiteiten, hoe hoger de emotionele alsook educatieve 
ondersteuning maar dit geldt niet bij cluster 6. Waarom? De prof weet het zelf niet. 

- Emotionele/educatieve ondersteuning baby’s en per soort activiteit  
o Het relationeel klimaat en de sensitiviteit scoren het hoogst bij het geleid 

spel maar is lager bij het eten. 
o Grootste verschillen op educatief vlak. Het faciliteren van exploratie en 

taalondersteuning zijn zwak bij het eten en geleid spel. Dit wijst erop dat 
baby’s niet voldoende uitgedaagd worden en dat de KB de leermomenten 
kiest in plaats van te kijken wat kind aanbrengt. 

o Het is niet de bedoeling om de kinderopvang te verschoolsen maar wel 
meer aandacht voor de educatieve ontplooiing op allerlei zorgmomenten. 

o Het eten wordt te weinig gezien als faciliteren van exploratie of het uitlokken 
van taal. De eetmomenten kunnen gezien worden als een bijzondere 
pedagogische situatie dat kan dienen als een potentiele leersituatie. 

- Emotionele/educatieve ondersteuning peuters en per soort activiteit 
Er zijn meer dimensies. 

o Taalondersteuning is het laagst bij eetmomenten maar iets hoger bij vrij spel 
en het hoogst bij geleid spel. Idem bij kwaliteit van feedback en aandacht 
voor kindperspectief. 

o (!) Men laat kansen liggen op momenten die het personeel minder expliciet 
als een educatieve situatie ziet. 

Wat is de conclusie?  
Er moet niet meer geleid spel zijn maar wel meer aandacht voor de educatieve 
zaken buiten de momenten van het geleid spel. 

6.3.3.3. Multivariate analyses 
Dit zijn analyses waar men meerdere factoren gaat bekijken. Met andere woorden, factoren 
die samenhangen maar geen oorzaak-gevolg hebben. Dit betekent dat er steeds meer zal 
meespelen in het onderzoek. 
! Bijvoorbeeld – factoren van de begeleiders: men kijkt naar de context, naar het 
diploma, de anciënniteit etc. 
MeMoQ-project is afgenomen kort na de regelgeving “je mag 9 kinderen per volwassene” 
is ingevoerd. Voordien was de regelgeving 6 kinderen dus de meesten zitten rond de 6 
kinderen. Als we MeMoQ vandaag zouden doen, dan zou men meer variatie vinden. 
Dia 52: indien onthaalouders niet naar dat max aantal kinderen evolueren dan doen zij een 
even goede kwaliteit. 
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Hoeveel voorzieningen zijn er die onvoldoende scoren op meerdere dimensies? 
Wat is voldoende? Wat is onvoldoende? 
Als men 3 neemt als cesuur, dan is dit te streng want dan scoren heel wat voorzieningen 
slechts voldoende. Met andere woorden, men neemt 2 als cesuur en alles wat daaronder 
valt, is slecht. Wat ziet men? Over heel de lijn op alles goed zijn, komt nauwelijks voor. Dit 
idem voor over heel de lijn op alles slecht zijn. maar er zijn voorzieningen die zwak scoren 
op heel wat dimensies. 

6.4. WAT DOET ER TOE: MEMOQ 
Waar kan men op ingrijpen? Wat kan men doen om verbetering te krijgen? 

- De groepsgrootte en ACR: het aantal kinderen per volwassene ligt hoog bij ons, 
ook hebben wij geen aparte normen voor de jongste kinderen (terwijl de meeste 
landen wel een onderscheid maken tussen baby’s en peuters). De regel van 9 hoeft 
men niet letterlijk te volgen maar dit toont aan dat men boven de 9 kinderen niet 
subsidieert. Wat ziet men? Organisaties met goede ratio’s evolueren stilaan naar 9 
kinderen per volwassenen vanwege de enorme druk en het plaats tekort. 

- Groepsopvang = gezinsopvang: er is geen reden om de ene opvangvorm boven 
de andere te prefereren. Maar het is geen goed idee om de ACR gelijk te stellen. 

- Thuistaal en subsidieniveau: een belangrijke vaststelling is namelijk dat de 
thuistaal van kinderen ertoe doet. Binnen de educatieve ondersteuning ziet men bij 
anderstalige kinderen een zwakkere score, op de dimensie “taalondersteuning”. Het 
gaat niet over taalachterstand maar wel taalachterstelling. Met andere woorden, in 
groepen waar meer anderstalige kinderen zitten, worden zij minder goed in hun 
taalontwikkeling ondersteund.  
In trap 1 betaalt de ouder niet volgens inkomen, in trap 2 wel. Dit betekent dat meer 
kansengroepen zich in trap 2 bevinden. Voor een gelijk aantal anderstalige kinderen 
doet subsidie er wel toe in de kwaliteit maar voor een gelijk niveau van subsidie 
worden anderstalige kinderen minder goed gestimuleerd in hun taalontwikkeling. 
(!) Als je deze dimensie elk afzonderlijk bekijkt, ziet men geen samenhang maar de 
toenemende subsidieniveau verhoogt de toegankelijkheid en ondanks het feit dat 
de groep meer moeilijkheden stelt om deze kwaliteit te garanderen, lukt het om 
meer kwaliteit te garanderen. 

- Dagverloop en soort activiteit: het verschil in activiteit verklaar voor een deel 
waarom de kwaliteit binnen de kinderopvang daalt. 

- Diversiteit ervaringsgebieden: het idee dat kinderen keuzevrijheid hebben, is 
belangrijk. Met andere woorden, OSA is een must zodat elk kind kan doen wat hij/zij 
wilt. 

- Pedagogische ondersteuning en opleidingsniveau: in Vlaanderen leidt dit tot 
discussie, namelijk: “doet ondersteuning ertoe?” 
Alle internationale studies wijzen op een verband maar bij ons vindt men geen 
verband. In België zijn er geen kinderbegeleiders met een bachelor die bij de 
kinderen staan. Het verschil tussen 7de jaar BSO en geen diploma is niet groot.  
Er zijn wel verschillende interpretaties mogelijk, namelijk: 

o De mate van pedagogische ondersteuning wordt door de verantwoordelijke 
zelf ingevuld. Vanuit informele gesprekken bleek dat deze niet altijd even 
waarheidsgetrouw zijn ingevuld (bv: iemand die nooit een teamvergadering 
meedoet, gaat niet durven zeggen dat die dat niet doet). Dit betekent dat 
deze data niet betrouwbaar is. 

o Variabelen kunnen op dat vlak van de pedagogische ondersteuning niet 
waarheidsgetrouw zijn. 

o Opleidingsniveau: er is te weinig variatie, te weinig bachelors. 
- Samenhang structurele en proceskwaliteit: in Vlaanderen leidt dit tot discussie. 
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6.5. BESLUIT 
Men mag zich niet enkel focussen op “kwaliteit” onder die noemer, want men moet ook oog 
hebben voor de deelaspecten ervan. 
! Bijvoorbeeld: emotionele aspecten (matig tot goed), educatieve aspecten (zwak tot 
matig). 
Men moet meer kansen benutten op de zorgmomenten. Binnen deze momenten moet men 
aandacht hebben voor taal, educatie/vorming/opleiding, voor de omgeving, voor 
maatschappelijke diversiteit… 
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7. GASTLES BRECHT PEELMAN 

7.1. MEERTALIGHEID  
Meertaligheid is een realiteit, dat evolueert.  
Wereldwijd worden meer dan 7000 talen gesproken, er is een toename van meertaligheid 
(mede dankzij de migratie) waardoor steeds meer kinderen in een meertalige context 
opgroeien. 
Meertaligheid, wat is dat? 
“Zich thuis voelen in meerdere talen”. Dit gaat zeer breed, namelijk: Nederlands, Frans, 
Engels, sms-taal, dialect, gebarentaal etc. 
! een misvatting over meertaligheid: iemand is meertalig wanneer men meer dan één 
taal vloeiend spreekt. Met andere woorden, meertaligheid ≠ taalvaardigheid. 
Taalvaardigheid is slechts één dimensie van meertaligheid. Het komt zelden voor dat 
iemand meer dan één taal vloeiend spreekt. Talenkennis is functioneel en afhankelijk van 
de context waarin men de nieuwe taal verwerft. Het gevolg? Meertaligen hebben bijna 
nooit een gelijkaardige competentie nodig in de verschillende talen. 
Wat is de conclusie? Taalvaardigheid is niet de beste indicator om meertaligheid te 
omschrijven. 

7.1.1. Meertaligheid in Europese context 
54% van de Europeanen is in staat om een gesprek te voeren in een vreemde taal.  
De meest gesproken talen binnen Europa zijn : 6

- Engels  
- Frans  
- Duits  
- Spaans  

Wat is de missie van de Europese commissie? Leren van talen te promoten, “linguistic 
diversity” bevorderen. De motto van de EU is “eenheid in verscheidenheid” en 
meertaligheid is hier een mooi symbool van. Volgens de Europese commissie is 
meertaligheid cruciaal om culturen toegankelijker te maken en vervolgens begrip tussen 
verschillende culturen te bevorderen. 
“Foreign skills” worden als essentieel beschouwd in het verbeteren van de kansen op 
tewerkstelling en mobiliteit. (!) Het wordt aanbevolen dat alle burgers minimum twee talen 
moeten leren en hiermee reeds op jonge leeftijd moeten beginnen. 

7.1.2. Meertaligheid in Vlaamse context 
Vlaanderen wordt steeds diverser. 
Diversiteit neemt toe. 

- Herkomst gezien als een belangrijke indicator: het procent anderstalige 0-5j is 
gestegen van 25% (’12) naar 36,7% (’18). In Gent en Antwerpen is dit maar liefst 
met de helft gestegen. 

- De taal die moeder spreekt met haar kind: in Vlaanderen spreekt 28,7% een 
andere taal thuis tegen het kind. 

- Onderwijs: cijfers uit 2016 tonen aan dat 22% van de kleuters anderstalig worden 
opgevoed, in BXL is dat zelfs 61%. 

Wat is de conclusie? Er wordt minder Nederlands gesproken. 

 Survey uit 2012, voor de Brexit dus wie weet vindt men nu het Engels minder belangrijk.6
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7.1.3. Wat betekent meertalig opgroeien? 
De thuissituatie van anderstalige kinderen kan sterk verschillen. 
Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen drie situaties:  

1. Kinderen die vanaf de geboorte gelijktijdig in meer dan één taal worden opgevoed, 
waaronder het Nederlands. 

2. Kinderen die vanaf de geboorte in meer dan één taal worden opgevoed, geen 
Nederlands. 

3. Kinderen die slechts in één taal worden opgevoed, geen Nederlands. 
Het kind leert de Nederlandse taal pas op een latere leeftijd. 
MAAR hoe beter de eerste taal ontwikkeld is, hoe beter het kind Nederlands kan aanleren. 
Met andere woorden, het aanleren van een nieuwe taal bouwt voort op de fundamenten 
van de eerste taal. 
De input van de (voorbije) talen die men leert, komt terecht in het gemeenschappelijk 
reservoir, waaruit men kan putten.  
(!) De moedertaal zit het leren van de Nederlandse taal niet in de weg, in tegenstelling wat 
velen denken. Dit is de motivatie om dan ook de moedertaal toe te staan in de 
kinderopvang, want dit kan een opstapje zijn tot leren. 
Link met neurowetenschappen? Vanaf de geboorte kunnen hersenen het aan om twee 
talen te leren. Uit hersenonderzoek blijkt dat baby’s klanken van elkaar kunnen 
onderscheiden. Volwassenen kunnen niet dit niet. 

7.1.4. Reflectievraag: rol van ECEC 

7.2. ORGANISATIE ECEC  IN VLAANDEREN (!) 7

Veel van de moeilijkheden dien men tegenkomt in de overgang naar de kleuterschool, 
komen voort uit de manier waarop het kleuteronderwijs georganiseerd is. 
Internationaal spreekt men over ECEC of opvang en onderwijs bij jonge kinderen 
(=voorschoolse voorzieningen). 
Het deelnemen aan het kleuteronderwijs is belangrijk omdat het heel wat positieve effecten 
met zich meedraagt. Voor kinderen in kansarme situaties is het van belang om naar het 
kleuteronderwijs te gaan omdat dit bepalend is voor hun verdere schoolloopbaan. 
MAAR kinderen die het minder goed doen later op school, komen uit kansarme situaties. 

7.2.1. Verschil systemen 
Split system: kinderopvang en kleuterschool gesplitst. Van 0j tot 3j en van 3j tot 6j. 
Minister van welzijn staat in voor de kinderopvang en Minister van onderwijs staat in voor 
het kleuteronderwijs. 

Wat betekent dat voor de rol die kinderopvang en kleuteronderwijs opnemen in het 
omgaan met meertalige kinderen/ouders?  
! Verplaats je in de drie perspectieven:  

1. Wat betekent het voor kinderen/ouders die het Nederlands niet machtig zijn en 
naar de kinderopvang komen? Wat zouden hun angsten, verwachtingen, zorgen 
zijn?  

2. Wat is belangrijk voor hen en professionals? 
3. Waar moet men rekening mee houden? 

 Early Childhood Education and Care 7
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Integrated system: één systeem waarbij kinderopvang en kleuterschool geïntegreerd zijn. 
Het ministerie van onderwijs staat in voor dit systeem.  
! Bijvoorbeeld: in Zweden bestaat de ECEC uit een preschool voor kinderen van 1j tot 
5j, maar liefst 85% gaat hier naar toe. Vanaf 6 jaar is er een preschoolclass en dat wordt 
georganiseerd in een school dat de kinderen voorbereid op hun eerste schooljaar, maar 
liefst 99% gaat hier naar toe. 
Combined system: bovenstaande systemen komen beiden voor. 

7.2.1.1. Split versus integrated  

De kinderopvang associeert men in België voornamelijk met zorg en het “echte” leren 
begint pas in het kleuteronderwijs. Waarom is dit zo? Er zijn heel wat leermomenten binnen 
de kinderopvang die men in de toekomst moet benutten om reeds zaken aan de kinderen 
te leren. In de kleuterschool problematiseert men “zindelijkheid” en “dutjes”, terwijl er 
binnen een integrated system geen probleem over gemaakt wordt. Daar vindt men het 
normaal dat de kinderen dit nog niet volledig beheersen en dus bieden zij hier zorg voor. 

SPLIT SYSTEM INTEGRATED SYSTEM

Toegankelijkheid is problematisch voor 0 tot 
3 jarigen. In Vlaanderen gaat 55% van de 
kinderen naar de kinderopvang maar 99% 
gaat naar kleuterschool.  
Door de lage SES vinden deze groepen 
minder makkelijk hun weg naar de 
kinderopvang.

Zowel de kinderopvang alsook het 
kleuteronderwijs is een recht voor de 
burgers. 
Met andere woorden, er is geen sprake van 
een moeilijke toegankelijkheid.

Formele en conceptuele split tussen “care” 
en “education”.

Holistische pedagogische benadering: 
conceptuele integratie van “care” en 
“education”.

Eerst zorg (zonder veel leren), dan leren 
(zonder veel zorg).

Geen discussies over zindelijkheid, slapen 
tussen 2j – 4j.

“Extra” transitie in vroege kinderjaren. 
De overgang tussen beide systemen kan 
voor sommige gezinnen shockerend en 
abrupt zijn.

Continuïteit voor gezinnen. 
Er is maar één overgang voor jonge 
kinderen, namelijk van kleuteronderwijs 
naar lagere school.

Verschillende opleidingsniveaus tussen 
kinderopvang en kleuteronderwijs. 
In de kinderopvang wordt een lager 
diploma vereist.

Gelijk opleidingsniveau.
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7.2.2. Reflectievraag:  

7.3. KADERING BELANG KLEUTERONDERWIJS & BELEID 
KLEUTERPARTICIPATIE  

7.3.1. Kadering belang deelname 
In Vlaanderen besteed men de laatste jaren meer aandacht aan het kleuteronderwijs en is 
er ook een bezorgdheid. Die ongerustheid heeft veel te maken met onderzoek dat het 
belang van voorschoolse voorzieningen aantoont. 
Deelname aan de voorschoolse voorzieningen blijkt een grote impact te hebben op 
enerzijds de ontwikkeling, anderzijds de schoolcarrière. 
Het begon bij onderzoek uit de VS. Sinds 1962 volgt men een grote groep kinderen die 
halftijds of voltijds deelnemen aan voorschoolse voorzieningen. Vanuit een economische 
denken wilde/wil men berekenen hoeveel het de samenleving kost om de kinderen te laten 
deelnemen. Wat is de “return on investment”?  
! Bijvoorbeeld: econoom James Hackman onderzocht dit. Per 1$ dat men in investeert 
in de voorschoolse voorzieningen, krijgt men later 7$ ervoor terug. Met anderen woorden, 
de kinderen leveren later een economische bijdrage. 
(!) Kritiek? 

- Het verengt het belang van de voorschoolse voorziening tot een economische 
aangelegenheid.  

- Het gaat voorbij aan de pedagogische alsook sociale functies.  
- Deze resultaten zijn niet zomaar te generaliseren naar een Europese context. 

Grootschalig onderzoek EPPSE  vanuit UK. 8

Wat blijkt? Kinderen die naar de kinderopvang en het kleuteronderwijs gingen, doen het 
beter op vlak van lezen en schrijven. 

Hoe hoger op de grafiek, hoe beter de 
kinderen presteren wanneer ze 7 jaar 
ouder zijn. 
-Horizontale as: sociaal-economische 
status. 
-Horizontale stippenlijn: min 
verwachting die de leerkracht heeft om 
mee te kunnen.  
Kinderen met een hoge SES zitten boven 
deze minimale verwachting maar voor 
kinderen met een lage SES maakt een 
deelname aan deze voorschoolse 
voorzieningen wel degelijk een verschil. 

Wat zie je? Wat valt op? 
In vergelijking met de kleuterscholen in Vlaanderen: wat zijn de verschillen?  
Zou jij graag naar zo’n kleuterschool gaan? Waarom wel/niet?

 Effective Pre-School, Primary and Secundary Education Project8
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7.3.2. Cijfers inschrijving en deelname Vlaanderen  
De grafiek toont aan dat naast Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk en Israël ook België 
behoort tot de top van het aantal 
ingeschreven kinderen in het 
kleuteronderwijs. 
In Vlaanderen zijn 99% van de 5 jarigen 
inschreven in het kleuteronderwijs. 
Maar inschrijving ≠ aanwezigheid. Met 
andere woorden, het is niet omdat een 
kind ingeschreven staat in het 
kleuteronderwijs, dat het kind ook 

voldoende aanwezig is. 
Het probleem? Onvoldoende aanwezigheid. Maar wat is onvoldoende? De richtlijnen van 
Vlaanderen staat op dia 28 (220 halve dagen is opgetrokken tot 250 halve dagen). 
Wie zijn de kinderen die onvoldoende aanwezig zijn? 

- Voornamelijk kleuters van niet Belgische en niet Europese nationaliteit. 
- Bijna 1/3 van de Belgen. 
- Kinderen met andere thuistaal dan het Nederlands. 
- Kinderen wiens moeder een lagere opleidingsniveau heeft. 

Wat is de conclusie? Hoewel de inschrijvingen en aanwezigheden in Vlaamse 
kleuterscholen algemeen gezien hoog zijn, blijkt dat kinderen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie het vaakst onvoldoende aanwezig zijn. 

7.3.3. Beleid van Kleuterparticipatie  
Sinds 2006 zet het Vlaams Onderwijsbeleid in op kleuterparticipatie. 
Het idee? Stimulatie van de ouders om hun kind(eren) zo vroeg mogelijk te laten 
deelnemen aan het kleuteronderwijs. Dit doet men om de schoolse achterstand zo vroeg 
mogelijk te voorkomen. 

7.3.3.1. Kleuteractieplan van Hilde Crevits. 
Vroeger: het streven naar maximale participatie moet voorop staan, dit geldt voor 
inschrijvingen alsook aanwezigheid, dit voor de “hardnekkige” groep die niet ingeschreven 
wordt. 
Hier zit wat evolutie, namelijk naast de focus op kwantiteit zitten er meer kwalitatieve 
aspecten in dit plan (= positieve evolutie). 
Er werd een kleutercoördinator aangesteld en daarnaast ook een werkgroep die over 
transitie werkt. Deze brengt verschillende beleidsniveaus samen, namelijk onderwijs, 
welzijn, inburgering en integratie om van daaruit een gedeelde visie samen te stellen en 
een actieplan op te stellen. 
Als men spreekt over het “kleuteractieplan” vandaag dan zet men drie 
domeinen voorop.  
Deze zijn:  

1. Warme overgang: van thuis of voorschoolse opvang naar 
school om deze minder bruusk te laten verlopen. 

2. Inschrijvingen 
o Preventief: ervoor zorgen dat ouders op tijd 

geïnformeerd worden. 
o Curatief: wat moet men doen met de ouders van 

niet-ingeschreven kleuters? 
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3. Aanwezigheden 
o Preventief: het sensibiliseren van ouders. 
o Curatief: wat moet men doen met de kleuters die te veel afwezig zijn?  

Binnen dit “kleuteractieplan” zijn er vijf aandachtspunten, namelijk: 
1. Elke dag kwaliteitsvol onderwijs telt. 
2. Ouders en school gaan met elkaar in dialoog. 
3. Bestaande relaties met lokale partners verdiepen en verbreden. Samenwerken om 

verschil te maken. 
4. Duurzame initiatieven zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk integreren. 
5. De resultaten van acties meten. 

7.3.4. Intro op onderzoek in instapklassen  
Het is een goede zaak dat men van die kwantitatieve benadering aan het afstappen is. Het 
is belangrijk dat men verder gaat dan enkel de focus op de cijfers. 
Waarom is dit zo belangrijk? 
Heeft een deelname aan het kleuteronderwijs een impact op de latere schoolloopbaan? 

- Gecontroleerd voor de SES: los van de sociaal-economische status heeft het kind 
meer kans om te blijven zitten wanneer het kind niet vaak aanwezig was in de 
voorschoolse voorzieningen. 

- Gecontroleerd voor deelname: bij een gelijke deelname aan de voorschoolse 
voorziening, heeft het kind met een lage SES meer kans om te blijven zitten. 

Wat is de conclusie? Kleuterparticipatie doet er toe maar er is meer aan de hand dan 
enkel deelname. 

 
De PISA-resultaten: elke keer zijn wij in Vlaanderen kampioen in wiskunde maar ook de 
kampioen in ongelijkheid. Met andere woorden, (bijna) nergens anders wordt het latere 
schoolsucces van kinderen zo sterk voorspeld door de SES als in België. 

! Dit toont aan dat men in Vlaanderen met een enorme ongelijkheid zit en dat het 
onderwijs er niet in slaagt om deze weg te werken desondanks de hoge inschrijvingen.  
(!) Als men hier iets aan wilt doen, dan moet de kleuterparticipatie over meer gaan dan 
enkel het stimuleren en verhogen van de inschrijvingen alsook aanwezigheid. 
Gelijke kansen vanaf de voorschoolse voorzieningen zijn cruciaal! Ondanks de hoge 
inschrijvingen heerst er bij ons toch een ongelijkheid in participatie. Om dit op te lossen, 
moet men dit beter begrijpen.  
Het stellen van volgende vragen helpt hierbij: 

“Onze onderwijssystemen behoren tot de minst gelijke in de geïndustrialiseerde 
democratische landen”. (2017)
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- Hoe krijgen ongelijke kansen vorm van bij de start?  
- Waarom zijn (sommige) kinderen (vaker) afwezig? 

Hier moet onderzoek naar gebeuren! 

7.3.5. Reflectievraag:  

7.4. ONDERZOEK: “TAALLEERKANSEN VD JONGSTE KLEUTERS IN DE 
INSTAPKLAS” 

In Vlaanderen is er sprake van een “split system”, wat ervoor zorgt dat kinderen op een 
jonge leeftijd instappen in het kleuteronderwijs. 
(!) De kinderen die het minder goed doen op school, zijn voornamelijk de kinderen die in 
armoede leven. Met andere woorden, er is sprake van ongelijkheid dat het onderwijs niet 
wegwerkt. Door te gaan kijken naar wat concreet in de kleuterklassen gebeurt, kon men 
sporen en mechanismen vinden die tonen hoe die ongelijkheid tot stand kan komen alsook 
kan standhouden. 
Onderzoek naar perspectieven en betekenis: het verkennen van perspectieven van 
ouders, kinderen en medewerkers, van heel dichtbij is men gaan kijken naar de ervaring 
van het kind bij de overgang naar de kleuterschool. 
Er zijn drie knelpunten in het onderzoek, namelijk: 

1. De (taal)leerkansen  
2. De positie van de zorg  
3. De relatie tussen de ouders en de school 

7.4.1. Methodologie onderzoek 
Een kleinschalig onderzoek in vier instapklassen.  
Waarom? Men wilde in detail kijken naar de interacties binnen deze instapklassen. 
Dit heeft men gedaan aan de hand van video-observaties, waarbij ze per instapklas twee 
focuskinderen nemen met een lage SES. 
Men probeerde binnen de groep van acht focuskinderen diversiteit te brengen op vlak van 
migratieachtergrond, ervaring met de kinderopvang en al dan niet een broer/zus op school. 
Het waren allemaal kinderen die op het moment van filmen voor de eerste keer naar school 
kwamen. Video-observaties gedurende 10 maanden na de instap. In het onderzoek filmde 
men op 5 verschillende momenten doorheen de dag, uiteindelijk had men aan 100u 
beeldmateriaal. 

7.4.2. Belang taal en leren 
Zowel in het beleid alsook in onderzoek hecht men veel belang aan taal en leren. 
In het onderzoek onderzoekt men: Hoe komen de taalleerkansen tot stand in het 
onderwijs? 
Er is nieuw regeerakkoord in Vlaanderen waarbij men de doelstelling heeft om de 
“taalachterstand” zo vroeg mogelijk aan te pakken. Met andere woorden, er wordt ingezet 
op maatregelen die moeten bijdragen aan de taalontwikkeling op zo’n jonge leeftijd. 
! Link met Kleuteractieplan? Deze uitgangspunten komen overeen. Kleuteronderwijs is 
het fundament voor optimale kansen en een succesvolle schoolloopbaan. 

Wat gebeurt er in de instapklas? 
Wat zie je gebeuren? Hoe beleven de kinderen de eerste schoolperiode? Welke zaken 
vind je mooi en ontroeren je? Waar stel je vragen bij?
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De aandacht voor het belang van taal en leren komt niet enkel voor in de beleidsteksten 
maar ook in het vernieuwde “starterspakket: voor het eerst naar school” wordt het belang 
van kleuteronderwijs benadrukt met de woorden leren en taal. 
Wat is de conclusie? De kleuterschool wordt gezien als de basis voor een schoolcarrière. 
Heel wat onderzoek bevestigd dat belang van taal en leren, namelijk een goede 
ontwikkelde taal wordt als belangrijk geacht. 

7.4.3. Korte inhoudelijke verkenning 

7.4.3.1. Hoe leren kinderen? 
“Hoe komt leren tot stand en wat is daar allemaal voor nodig?” 
Onderwijskwaliteit wordt gekenmerkt door stimulerende en ondersteunende interacties 
tussen leerkracht en kind, in een rijke klasomgeving. 
Er bestaat een consensus dat deze interacties tussen leerkracht en kind alsook kinderen 
onderling enorm cruciaal zijn. 

7.4.3.2. Wat is de rol van de voorschoolse voorziening (en de volwassene) 
daarbij? 

Het belang van deze interacties, kent zijn wortels in het sociaal constructivisme . 9

Het uitgangspunt? Kinderen leren handelen en communiceren in alledaagse situaties. 
Het kind als actieve partner in de opvoeding (brede zin van het woord), met nood aan 
liefdevolle opvoeders alsook andere kinderen om mee te kunnen spelen. Het is belangrijk 
dat deze opvoeders hen de ruimte geven om taal te verwerven. 
Taalverwerving komt voort vanuit een verlangen om hun omgeving te begrijpen en 
ervaringen te delen. dit betekent dat kennis een co-constructie is, waarbij kennis gedeeld 
wordt in interactionele processen. 
In actueel onderzoek bestaat een duidelijke consensus dat kwaliteitsvolle voorschoolse 
voorzieningen best vertrekken vanuit een brede holistische kijk op de ontwikkeling van 
kinderen. Zorg = leren: beide concepten zijn even belangrijk en betekenen hetzelfde voor 
de opvang van kinderen tot 6 jaar. 
Europese Commissie schuift EDUCARE naar voren. Met andere woorden, zorg en leren 
moet conceptueel geïntegreerd worden. Men pleit om van een splitsystem naar een 
integrated system te evolueren omdat men dan veel holistischer kan kijken naar de 
ontwikkeling van het kind. 
(!) MAAR in ons land blijft men opteren om niet te switchen van systeem. Men wilt ervoor 
zorgen dat men werk maakt van een “warme transitie”. 
De volwassene maakt het verschil: 
Consensus: kwaliteit van de interactie tussen volwassenen en het kind is bepalend voor 
de mate waarin de voorschoolse voorzieningen de ontwikkelingen van kinderen stimuleren. 
Geldt ook voor taalverwerving! 
Onderzoek toont aan dat de persoonlijke kenmerken van de kinderen minder van belang 
zijn, dan wat leerkrachten elke dag doen. 
Wat moeten volwassenen bieden?  

1. De meest effectieve leerkrachten onderscheiden zich in: 
o Klimaat: de leerkracht staat open voor het initiatief van het kind, het 

duidelijk benoemen van de doelstellingen, het stimuleren van actieve 
betrokkenheid van kinderen. 

o Ingesteldheid: de verwachtingen die de leerkrachten hebben van de 
kinderen. Wanneer leerkrachten hoge verwachtingen hebben, dan ziet men 

 Synoniem: participerende leer – en ontwikkelingstheorie.9

Pagina  van  57 85



Hera Vangheluwe   Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen 
  2019-2020

dat dit effect heeft op de prestaties van de kinderen. De kracht van 
selffulfilling prophecies beïnvloedt het handelen. 

o Kwaliteit/kwantiteit van de instructie: het aanbieden van voldoende en 
sterke leerkansen. Hoe lager de kwaliteit van de leerpraktijken , hoe meer 10

invloed het heeft op de individuele prestatieverschillen tussen de kinderen.  
Dit zorgt voor meer ongelijkheid. 

2. Het is niet alleen de individuele verantwoordelijkheid van de leerkracht maar ook de 
hele school moet zich organiseren als een competent systeem waarbij de 
leerkracht de beste versie van zichzelf kan zijn in de klas. 
Het is ook belangrijk dat en reflecteert over de eigen praktijk waarbij institutionele 
competenties die uitwisseling en visievorming op het niveau van de kleuterschool 
mogelijk maken. Dit hangt samen met het bestuur/leiderschap van de school. 
Scholen met zorgen voor professionalisering en ondersteuning van de 
medewerkers! 
! Deprivatisering van de klas: men stelt de eigen klas open waarbij ben kan 
observeren in andere klassen om te zien hoe andere leerkrachten het aanpakken 
en men de mogelijkheid krijgt tot het geven van feedback.  
(!) Zo moeten de muren van de eigen klaspraktijk overstegen worden en kan de 
school evolueren naar een professionele leergemeenschap waarin zowel het 
welbevinden alsook het leren van alle kinderen wordt bevorderd. 

3. Het benutten van de heterogeniteit en diversiteit:  
Het uitgangspunt? Diversiteit is vandaag zeer zichtbaar in onze samenleving. 
Meertaligheid is een realiteit dus als men daar iets zinvols mee doet in de klas, dan 
komt dat het leren van de kinderen ten goede.  
Er bestaan heel wat misvattingen, en die creëren eerder een homogeniteit. Het zijn 
vaak volwassenen die het moeilijk hebben om deze tendens van diversiteit te 
benutten als een kracht van leren. Maar er is een grote druk om alle kinderen op 
hetzelfde moment aan dezelfde lat te hebben, en dat heeft invloed op de ouders 
want zij willen het beste voor hun kind. Dit betekent dat ouders de druk voelen om 
hun kind zo vroeg mogelijk naar de kleuterschool te laten om geen “achterstand” op 
te bouwen. 
Wat is het probleem? Hoe de school naar diversiteit kijkt, namelijk deficitdenken: 
taalzwak, taalachterstand, kansarme (negatieve termen). 
Met andere woorden, heterogeniteit betekent dat men dat deficitdenken moet 
terugschroeven. 

Wat is er nodig om een (taal) leerkrachtige omgeving te creëren?  
Wat is er nodig om een leeromgeving te creëren die ten goede komt aan de 
taalontwikkeling?  
Er zijn vier kernbegrippen van taal: 

1. Taalaanbod (input): wat de leerkracht aan taal inbrengt. 
2. Productie (output): het zelf kunnen produceren van taal door het kind. 
3. Feedback: feedback krijgen op de productie van taal. 
4. Hypothesen: de oefensituatie van kinderen waar ze zaken uitproberen op basis 

van eerder geleerde principes en regels. 
Met andere woorden, er is veel interactie.  
Het is belangrijk om te balanceren tussen:  

- Impliciet en expliciet leren: 
o Impliciet leren: de alledaagse dingen. 
o Expliciet leren: taal via boeken, spelletjes, opdrachten… 

 Wat wordt aangeboden.10

Pagina  van  58 85



Hera Vangheluwe   Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen 
  2019-2020

- Initiatief van de leerkracht en initiatief van het kind. Wanneer leerkrachten hierin 
geen goede balans kunnen vinden dan riskeren ze de vraag of het betekenisvol 
voor de kinderen uit het oog te verliezen, waardoor zij hun actieve betrokkenheid 
van de taak verliezen. 

(!) Belangrijk dat de thuistaal van de anderstalige/meertalige kinderen gewaardeerd 
worden. De thuistaal is een expliciet deel van de identiteit en het waarderen van deze 
thuistaal is een kwestie van loyaliteit tegenover het gezin. Wanneer het kleuteronderwijs dit 
bewust zal negeren, de boodschap is dat zij hun thuistaal en cultuur moeten achterlaten 
aan de schoolpoort, dan laten kleuters een belangrijk deel van hun identiteit achter. 
Functioneel meertalig leren: de taalrepertoire van het kind wordt functioneel ingezet en 
geïntegreerd om de gekregen instructies beter te begrijpen. 
Zie dia 55 voor de samenvatting (criteria!) 

7.4.4. Onderzoeksresultaten: hoe zien de leerkansen eruit? 
Taal en leren komen niet vanzelf tot stand in de kleuterklas.  
Het onderzoek toont aan het organiseren van een taalrijke omgeving in de instapklas niet 
evident is.  
Er zijn twee knelpunten, namelijk: 

7.4.4.1. Kwaliteit en kwantiteit van talige interacties is laag 

Wat is de conclusie? Er zijn heel weinig alsook weinig kwaliteitsvolle individuele 
interacties. 

7.4.4.2. Organisatie, context en klaspraktijk 
In het merendeel van de Vlaamse kleuterscholen, stappen kinderen relatief in grote leeftijd 
homogene groepen. Hierdoor ontstaat er drukte. 

KWANTITEIT  
(weinig taalproductie)

KWALITEIT

“Wie is aan het woord tegen wie?” 
Juf tegen kind → kind tegen juf → kind 
tegen kind → juf tegen juf → geen taal  

Op niveau van de klas worden de meeste 
interacties gestuurd door de juf. Zij zijn het 
vaakst aan het woord.  
Uit onderzoek blijkt dat heel wat juffen de 
gehele groep aanspreken, vaak aan de 
hand van liedjes, maar specifiek kijkend 
naar de focuskinderen ziet men dat zij 
slechts 0 tot 4 keer individueel in interactie 
treed met de juf. 
In plaats van stimulatie om in interactie te 
treden, worden kinderen gestimuleerd om 
stil te zijn en te luisteren naar de juf. 
Gevolg? Kansen worden ontnomen om 
voor elkaar te zorgen of van elkaar iets te 
leren. 
(!) Als leerkracht moet men net de ruimte 
geven aan kinderen om deze individuele 
interacties aan te gaan.

“Individuele taaluitingen van de leerkracht 
naar het kind.” 
Naast de hoeveelheid taaluitingen, is ook 
de kwaliteit ervan aan de lage kant. 

- Taalaanbod: heel wat gesloten 
vragen waardoor het kind niet veel 
kansen krijgt om taal te produceren. 

- Er is een selectieve aandacht voor 
de thuistaal. Zie ppt voor voorbeeld. 

Tijdens het vrij spel zijn er meer talige 
interacties. Dit heeft te maken met hetgeen 
er in de klassen gebeurd. Als men met 
hoeken werkt, is er vaak een hoek waar de 
leerkracht een individuele activiteit 
begeleidt (bv: knutselen). 
(!) dit ware korte interacties van de 
leerkracht naar het kind. 
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Bij grote groepen ontstaat er heel wat drukte en lawaai, deze zorgen voor meer 
instructietaal (bv: bij activiteiten zoals het maken van de boekentas) en minder interactie. 
Daarnaast zorgt de drukte voor het in stand houden van de ongelijkheid in het onderwijs. 
Kinderen moeten verbaal sterk zijn om boven de drukte te komen om op die manier een 
taalrijke interactie te eisen met de leerkracht. 
De wachttijd tussen de verschillende activiteiten is vaak te lang. Voornamelijk de wachttijd 
tijdens het middageten is lang. Bijvoorbeeld: wanneer Piet klaar is met eten, moet hij nog 
minstens 30 minuten wachten tot wanneer het laatste kind klaar is. 
Wat is de conclusie? Door de drukte en de wachtmomenten ontstaan er heel wat 
conflicten, minder interactie alsook een lage betrokkenheid. 

7.4.5. Slotbeschouwingen  
Ondanks de grote focus op taal en leren, is het niet vanzelfsprekend dat er daadwerkelijk 
veel zinvolle leerkansen georganiseerd worden voor alle kleuters.  
Hoe het kleuteronderwijs is georganiseerd, heeft onbedoeld een invloed op zowel de 
leerkansen alsook ervaringen van de kinderen. Deze invloed is voornamelijk nadelig voor 
de kinderen met een lage SES. 
Vooral door de grote groepen, de drukte, de vele tussenmomenten blijft er weinig ruimte 
over voor de kinderen die om de één of andere reden meer zorg nodig hebben. Deze 
kinderen worden vaak ondergestimuleerd/overgeslagen en moeten zich beroepen op de 
eigen zelfstandigheid. Het is dan aan hun om op eigen houtje de structuur te leren kennen 
en interactiemomenten met de juf op te eisen.  
Het belang van het kleuteronderwijs vraagt continu aandacht voor de kwaliteit ervan. Met 
andere woorden, het is noodzakelijk om de pedagogiek te herorganiseren vanuit het 
kindperspectief zelf.  
Hoe kan men de speeltijd herwerken zodanig dat de speeltijd niet meer als rest-moment 
gezien wordt maar als een waardevol moment dat zeer zinvol kan zijn?  
Structurele problemen moeten ook voorbij gaan over wat er in de klas gebeurt. Er moet 
oog zijn voor de continuïteit. 

7.4.6. Reflectievraag:  

“Elke kleuter moet zoveel en zo vroeg mogelijk deelnemen aan het kleuteronderwijs in 
Vlaanderen!” 
! Formuleer een genuanceerde en persoonlijke visie op deze stelling.
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8. MOEDERS, OUDERS & IN-EN UITSLUITING  
Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen de voorzieningen en gebruikers.  
Hierbij volgen enkele interessante vragen: 

- Kinderopvang is een recht maar toch zijn er wachtlijsten? Terwijl dat er bij de 
kleuterschool geen wachtlijsten zijn? 

- Gegoede gezinnen gebruiken 2x meer dan armere gezinnen, waarom? 
- 1/3 van de voorzieningen veegt haar voeten aan de voorrangsregels, hoe komt dat? 
- Moet bij de kleuters iedereen gaan? 
- Waarom wordt wat ouderparticipatie is, steeds zonder ouderparticipatie bepaald? 

8.1. GENEALOGIE 

8.1.1. ’60-’70: noodzakelijk kwaad 
Tot de ’60-’70 werd de kinderopvang gezien als een noodzakelijk kwaad. Destijds pleitte 
Plasky ervoor dat deze kinderopvang zeer nuttig kon zijn maar deze moeten wel sociaal-
democratisch zijn. Plasky verzet zich tegen het beeld dat enkel “slechte moeders” beroep 
doen op de kinderopvang. 
Velghe daarentegen vindt het niet goed dat “normale” gezinnen een plek kunnen krijgen 
binnen de kinderopvang. Moeders zijn thuis en zorgen voor het kind moet een prioriteit zijn. 
Werkende moeders zijn slechte moeders dus hij verdenkt hen ervan dat ze gaan werken 
om rust te hebben. 
(!!) Zijn idee wordt het meest gedeeld en dus worden in alle kinderopvangen maatregelen 
getroffen. Deze zijn:  

- Men moest als moeder aantonen dat men arm was. 
- Men moet zich gedragen.  
- Men werkt buitenshuis. 

Er kwam een geïnstitutionaliseerd wantrouwen ten opzichte van deze werkende 
moeders. De nadruk op de ouderlijke plicht waar de kinderopvang niet mochten in 
tussenkomen volgt dat er wantrouwen komt ten aanzien van deze werkende moeders. 
Binnen die relatie tussen ouders en voorzieningen is er een eenrichtingsverkeer. Ouders 
mogen geen hulp vragen maar de kinderopvangen mogen wel hulp bieden.  

8.1.2. ’70: feminisme en tewerkstelling 
In de ’70 verandert de mentaliteit onder invloed van het feminisme. Dit betekent dat de 
kinderopvang twee functies krijgt voor twee verschillende groepen. 

1. De arbeidsvrouw waarbij kinderopvang wordt gezien als opvoedend. 
2. De kinderopvang voor de kinderen van middenklasse vrouwen. 

(!) Er ontstaat geen tweerichtingsverkeer. Met andere woorden, de kinderopvang blijft men 
zien als een expertise waar de ouders beroep op kunnen doen. 
Naast deze verandering, ontstaat er ook een subsidiesysteem omdat er steeds meer 
middenklasse vrouwen aan het werk gingen waardoor men meer gebruik maakte van de 
kinderopvang. Destijds was er nog geen sprake van een plaatstekort. 

8.1.3. ’80: economische crisis 
Tussen ’79 – ’89 worden er geen nieuwe plaatsen vrij gemaakt. 
Arbeidersvrouwen worden werkloos en de middenklassenvrouwen kunnen steeds meer 
werken. Hierdoor verandert de populatie binnen deze voorschoolse voorzieningen. Omdat 
er geen nieuwe plaatsen vrijkomen, ontstaan de wachtlijsten.  
Op dat moment wordt er beslist dat drie groepen voorrang krijgen: 
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- Mensen die opvang nodig hebben omwille van het werk. 
- Mensen die opvang nodig hebben omwille van sociale en pedagogische redenen. 
- Mensen die een laag inkomen hebben. 

Maar eigenlijk slaan deze groepen op de volledige bevolking dus zo kunnen voorzieningen 
eigenlijk zelf hun opname beleid bepalen. 

8.2. VERKLARINGEN VOOR ONGELIJKHEID (STUDIE 2004 & 2010) 
In 2004 vindt een eerste studie naar “sociale ongelijkheid van het gebruik van de 
kinderopvang” plaats. Deze studie werd besteld door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de prof heeft deze met enkele collega’s uitgevoerd. 
Grafiek dia 16: hoe rijker de inwoners van de gemeente (bv: Ukkel), hoe meer 
gesubsidieerde plaatsen er zijn. Hoe armer de gemeente (bv: St. Joost, Koekelberg), hoe 
minder gesubsidieerde plaatsen er zijn. 
(!) Dit toont een structurele ongelijkheid aan. 
Binnen deze studie is men nagegaan hoe de verschillende kinderdagverblijven omgaan 
met de prioriteiten. Als er meer vraag was dan aanbod.. aan wie gaf men dan voorrang? 
Grafiek dia 17: er zijn twee uitschieters, namelijk: diegene die eerst komt, krijgt eerst 
plaats en gezinnen waar beide ouders werken. Dit zijn voornamelijk de 
middenklasgezinnen. Hierop heeft de Vlaamse Gemeenschap sensibiliseringsacties 
uitgevoerd om deze voorschoolse voorzieningen te wijzen op hun sociale functie. Met 
andere woorden, de voorschoolse voorzieningen zijn belangrijk voor iedereen.  
In 2010 werd dezelfde enquête (ifv prioriteiten) als in 2004 gesteld.  
Wat ziet men?  

- De datum van inschrijving daalt. 
- Beide ouders werken daalt. 
- Lage inkomens neemt toe als prioriteit. 
- Studerende ouders worden belangrijk. 
- Situaties waarin pedagogische situaties wenselijk is. 
- Éénouder gezinnen worden belangrijk. 
- Crisisopvang wordt belangrijk. 

De opnamecriteria doen er toe en waren een vorm van structurele discriminatie (was niet 
de bedoeling) maar dit zijn zaken die veranderbaar zijn mits een voldoende inspanning van 
zowel het beleid alsook bottom-up. 
Gevolg? Het ontstaan van de term “Matteüseffecten ”. Uit de studie MAS blijkt dat 11

kansengroepen minder kans maken op het krijgen van een plek binnen een kinderopvang. 
Tegelijkertijd ziet men dat de uitbreidingen binnen de kinderopvang,  na die stop van 10 
jaar (’79-’89), bij de onthaalouders en kleine private voorzieningen ontstonden. 
= familialisering en privatisering. 
In beide gevallen is het moeilijk om daar een sociaal beleid mee te voeren.  

- Onthaalouders bepalen zelf hun opnamebeleid (wie komt binnen en met wie klikt 
het?) 

- Kleine private voorzieningen bepalen zelf hun opnamebeleid 

8.2.1. Plaatstekort x geografische ongelijkheid 
Één van de belangrijkste factoren binnen heel Europa is dat plaatstekort maar dat tekort is 
geografisch ongelijk verdeeld. 

 Definitie pagina 240.11
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- Dekkingsgraad en mediaan inkomen: grafiek gaat over Vlaanderen.  
o Een bolletje is de gemeente 
o De horizontale as is de mediaan 
o De verticale as is de dekkingsgraad (hoeveel plaatsen zijn er per 100 

kinderen?) 
Diagonale trend: hoe rijker de gemeente, hoe meer kinderopvang. Hoe armer de 
gemeente, hoe minder kinderopvang. 

- Dekkingsgraad en kansarmoede: dalende tendens.. hoe meer kansarmoede, hoe 
minder kinderopvang. 

- Sociale dekkingsgraad en inkomen 
o Positief: het is niet zo dat in armere gemeenten de kinderopvang minder 

toegankelijk is tot kansarme dan rijkere gemeenten. 
o Negatief: inwoners binnen een armere gemeente hebben minder 

kinderopvang, dan inwoners van een rijkere gemeente. 
- Dekkingsgraad en inkomen (Gent): Er is horizontale tendens, namelijk: de 

kinderopvang is gelijk verdeeld tussen armere gemeenten en rijkere gemeenten. Er 
is zelfde hoeveelheid aan kinderopvang en dat komt vanuit het beleid van de stad. 

- Dekkingsgraad en stedelijke dekkingsgraad (Gent): de stedelijke kinderopvang 
situeert zich voornamelijk in de armere wijken. Het vestigingsbeleid compenseert 
een ongelijkheid van de private kinderopvang. De zelfstandigen hebben de neiging 
om ongelijk verspreid te zijn maar er is een actief beleid. 

- Ongelijkheid en sociale dekkingsgraad: een stad kan met haar stedelijk beleid 
een meer rechtvaardig beleid voeren maar een stad moet dit niet. 

8.3. DE SOCIALE FUNCTIE 
Er zijn een tal aan initiatieven geweest om deze sociale functie van de voorschoolse 
voorzieningen te herwaarderen.  

8.3.1. Buurt en Nabijheidsdiensten (BND) 
Vormingsorganisaties die beroepsopleidingen geven aan laaggeschoolden. 
Wat ziet men? Eens zij opgeleid zijn, kan men niet werken want er is een plaatstekort in 
de kinderopvang. 
Gevolg? BND’s richten zelf een kinderopvang op voor deze groep laaggeschoolden.  
De overheid pikt hierop in, want dit kan het probleem rond de matteüseffecten oplossen. 
Het werkt maar heeft een paradoxaal effect… kinderopvang voor kansarmen kan op 
sommige plaatsen een slechtere kwaliteit geven, dan bij kinderopvangen met 
hoogopgeleiden. 
(!) bij een kinderopvang van BND kreeg men een omgekeerd effect, namelijk: het 
matteüseffect verergerd doordat men een andere kinderopvang organiseert voor deze 
specifieke groep. 
De BND heeft zijn functie vervuld in de zin van dat kansengroepen bij hen terecht konden 
om een opleiding te volgen en even te vluchten van de zorg voor hun kinderen. Maar men 
slaagde er niet in om de schaarste meer op een sociaal rechtvaardige manier te 
herverdelen. 

8.3.2. Centra voor Kinderopvang (CKO) 
Het oorspronkelijk idee? Alle voorzieningen in een bepaalde, welomschreven regio gaan 
hun opnamebeleid samenvoegen en men gaat de subsidiëring geven aan het geheel van 
deze voorzieningen, in zover men ervoor slaagt om het geheel van de vragen te 
beantwoorden. 
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Met andere woorden, men kan die meer sociaal rechtvaardige verdeling niet afdwingen op 
individueel niveau maar men moet dit op regionaal niveau doen. 

8.4. HET NIEUW DECREET (2012-2014) 
In 2012 kwam er een structureel antwoord, namelijk: alle voorzieningen die op trap 2 
werken moeten 20% plaatsen voorzien voor kansengroepen en op trap 3 zelfs 30%.  
Grafiek dia 22: graad van ongelijkheid van het gebruik van de kinderopvang in alle 
Europese landen. De score in België staat op 2, kan erger maar is nog steeds niet goed. 
Malta heeft geen ongelijkheid, terwijl men in Litouwen opmerkt dat de rijken 12x meer de 
kinderopvang gebruikt. 
Wat is kwaliteit binnen de basisvoorziening?  

Om te weten hoeveel men betaalt, moet men een elektronisch kinddossier opstellen. 
Voor de kansengroepen is dit echter al een hoge drempel.  
Een andere maatregel binnen dit nieuw decreet was “bestellen is betalen”. Dit betekent 
dat men een plek reserveert en dat men daar voor moet betalen, ook al gebruikt men het 
uiteindelijk niet. Kansarme groepen leven een minder gestructureerd leven, dus kan men 
zo’n plek op voorhand moeilijk vastleggen. Wat is de conclusie? Zij reserveren niet. 
De ouderbijdragen (het laagste tarief) is verdrievoudigd. Met andere woorden, om toch 
minder te betalen, moet men langs het OCMW… dit zorgt alweer voor drempel. 

8.5. OUDERBETROKKENHEID 
Welke invulling men geeft aan “ouderbetrokkenheid”, hangt af van de visie van een land/
stad. Op sommige plekken is deze betrokkenheid gefocust op een sociaal-pedagogisch 
aspect maar in andere landen primeert het cognitieve aspect. 

8.5.1. Wederkerigheid 
De relatie tussen ouder-professional is geen relatie met gelijkheid. Hierbij moet er niet 
geprobeerd worden om deze gelijkheid weg te werken maar moet men kijken om de 
wederkerigheid in de ongelijkheid te krijgen.  
“Can the subaltern speak?” gaat over de vraag of er ondergeschikte zijn/haar zegje kan en 
mag doen. Er zijn enkele redenen waarom ouders niet zeggen wat men te zeggen heeft. 

Deze redenen zijn: 
- Niet vertrouwd met conventies van die vergaderingen. 
- Niet op het gemak omdat men negatieve ervaringen hebben vanuit eigen ervaring. 
- Taalbarrière (vrees om dom te lijken) 
- Gebrek aan vertrouwen (gaat wat ik zeg niet misbruikt worden?) 
- Fatalisme (heeft het nut?) 
- Sociale isolatie en economische stress (het is voor velen vaak moeilijk om op 

voorhand afspraken te maken) 
- Respect voor professionelen (zij zullen het wel beter weten) 

Beschikbaar Afstand woonplaats opvang.

Betaalbaar Betalen volgens inkomen.

Bereikbaar Laat de mobiliteit het toe?

Bruikbaar Sommigen kunnen hun werkuren niet kiezen.

Begrijpbaar Is het mogelijk om samen in dialoog te treden?
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(!) het is niet omdat ouders geen vragen stellen, dat men geen vragen heeft. 

8.5.1.1. Proberen een goede ouder te zijn 
Iedereen probeert een goede ouder te zijn maar dat is niet altijd gemakkelijk. Veel ouders 
denken, al dan niet terecht, dat mensen hun beoordelen naar hoe het kind zich gedraagt.  

8.5.1.2. Nomadische identiteit 
Men moet zich niet spiegelen met maar één referentiekader. Men mag en kan zichzelf 
spiegelen met meerdere kaders. Zo kan men zich spiegelen met hoe je mama je heeft 
opgevoegd maar men kan zich evengoed spiegelen aan hoe men in de boeken schrijft dat 
men moet opvoeden.  

8.5.1.3. Gastvrijheid 
Jacques Derrida schreef hier een boek over. Pure gastvrijheid betekent dat men iemand 
ontvangt zonder enige voorwaarden. Dit is niet mogelijk maar vanaf we voorwaarden 
stellen aan gastvrijheid, is het geen gastvrijheid meer. Men zweeft daar dus ergens tussen.  

8.5.2. MeMoQ 
Uit bevragingen komen er aantal dingen naar voren: 

- Bij het kiezen van een geschikte opvang primeren de pedagogische overtuigen op 
de praktische overtuigingen  

- Ouders zijn goed op de hoogte over wat er speelt binnen een voorziening maar veel 
minder van de dagelijkse werking of van de buurt. Ouders die meer frustraties 
hadden bij het vinden van een plek, zijn van alles weinig op hoogte.  

8.6. FILMPJE: CHILDCARE STORIES 
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9. PEDAGOGIEK VAN DIVERSITEIT  

9.1. IDENTITEIT (“MAG IK ER ZIJN?”) 
De pedagogiek van diversiteit heeft altijd iets te maken met de identiteitsconstructie van 
kinderen. Vanaf de voorschoolse voorzieningen worden kinderen geraakt met de vragen: 

- Wie ben ik? 
- Mag ik er zijn?  

Dit heeft sterk te maken met de cultuur want iedereen heeft een culturele identeit. 

9.1.1. Genealogie van diversiteit  
Als men kijkt naar de geschiedenis van de voorschoolse voorzieningen, dan kan men 
spreken over een poging tot homogenisering en niet het omarmen van die diversiteit.  

9.1.1.1. 19de eeuw: het beschavingsoffensief  
Diversiteit werd gezien als contraproductief alsook als een probleem dat men moest 
oplossen (! link met de eugenetica waarbij de diversiteit vermeden moest worden). 

Diversiteit zien als een probleem werd destijds versterkt door het kolonialisme. 
! “Stolen generations” (Canada & Australië): de first nations of kinderen van 
Aboriginals werden ontvoerd om 1000 km verder opgevoed te worden in internaten om hen 
te beschaven. Dat kolonialisme versterkte het gevoel van wij-zij. Wij zijn beter dan hen. 

9.1.1.2. Jaren ’50 – ’60: de bange blanke man 
Na WOII importeerde steeds meer landen arbeidskrachten vanuit andere landen. 
In België sloot Achilles Charbon  een deal met Italië. Hij “ruilde” arbeiders voor steenkool.  12

Van bij de aanvang werden deze “gastarbeiders” geproblematiseerd. Deze individuen 
moesten beschaafd worden. 
In 1950 maakte het NWK voor het eerst “propagandaschriften” in andere talen. Later 
maakte het NWK in een rapport een onderscheid tussen communicatiemoeilijkheden (taal) 
en moeilijkheden bij aanpassing van een nieuwe levenswijze.  
In dat rapport werd destijds geen woord gerept over de functie die voorschoolse 
voorzieningen zouden kunnen hebben voor deze “gastarbeiders”. 

9.1.1.3. Eind 20ste eeuw: multiculturele samenleving 
Internationaal onderzoek: hoe denkt het personeel van de voorschoolse voorzieningen 
over de multiculturele samenleving en over hoe deze voorzieningen met multiculturalisme 
dienen om te gaan? 
Er zijn vier types: 

1. Aanpassingsmodel 
2. Overgangsmodel 
3. Omgangsmodel 
4. Cultuurveranderingsmodel  

“Als zij wat meer zouden worden zoals wij, dan zou dat beter zijn voor hen. En voor ons.”

 Achilles Van Acker12
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Wat hebben deze modellen gemeenschappelijk? Het statistisch en monolithische 
concept van “cultuur”. 
Maar wat zijn de kritieken?  

1. Culturalisering (tribalisering van de identiteit).  
2. Kinderopvang is geen machtsvrije ruimte. 
3. Weinig aandacht voor contexten van superdiversiteit. 
4. Weinig ruimte om in dialoog te treden met de ouders. De experts in de 

kinderopvang weten hoe het moet. 
Hieruit volgen twee teksten:  

AANPASSINGS-
MODEL

OVERGANGS-
MODEL

OMGANGS- 
MODEL

CULTUURVERANDERIN
GS-MODEL

Doel Zo snel mogelijk 
aanpassen.

Aanpassen met 
overgangsperiode.

Omgang tussen 
mensen uit ≠ 
culturen 
bevorderen, 
identiteit en 
vooroordelen.

Uit elke cultuur het beste 
overnemen. 

“mengcultuur”

Programma Voor iedereen 
gelijk! 

Tijdelijk rekening 
houden met 
elementen uit 
thuiscultuur en taal.

Voorkeur voor 
gemengde 
groepen. 

“multiculturele 
activiteiten”

Voorkeur voor geëgde 
groepen. 

“mengcultuur”

Ouders Extra uitleg over “zo 
doen wij het”.

Informatie in aparte 
groepen om 
aanpassing te 
bevorderen.

Belang van 
uitwisseling over 
verschillende 
culturen heen.

Belang van uitwisseling 
over verschillende 
culturen heen.

Materialen Zelfde voor 
iedereen.

Tijdelijke 
aanpassingen 
mogelijk.

Veel cultureel 
speelgoed, 
muziek…

Veel cultureel speelgoed, 
muziek…

Personeel Zelfde voor 
iedereen. Geen 
divers 
personeelsbeleid.

Allochtone leidsters 
voor het gevoel van 
veiligheid voor 
aparte groepen.

Gemengd 
personeel. 

Gemengd personeel.
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In beide teksten gaat het om eenzelfde opvatting over de culturele identiteit als een 
enkelvoudig en bepalend voor wie iemand is, hoe hij of zij denk, welke keuze men maakt 
etc. Cultuur staat gelijk aan monolithisch, homogeen, statisch en van generatie op 
generatie. 
Identiteiten zijn steeds meervoudig en is voortdurend in evolutie! 
Dergelijke concepten zoals monolithisch, strak en reductionisme tot cultuur gaan vandaag 
niet meer op. Op dit moment leeft men in een context van: 

- Detraditionalisering: wie wij zijn, de keuzes die men maakt worden niet (enkel) 
bepaald door tradities. 

Vanuit het handboek voor opvoeders: kind-zijn in twee culturen: 
Het programma … gaat uit van de eigenheid van onze cultuur. Niet van ras of haat voor 
anderen (…). Een gezonde samenleving moet een elementaire vorm van culturele 
samenhang blijven vertonen. We dienen rekening te houden met cultuurverschillen. De 
tegenstanders hiervan propageren een soort smeltkroessamenleving (…) Men kan alleen 
maar vaststellen dat deze multiculturele utopie in de praktijk (…) leidt tot massale 
ontworteling, tot gettovorming, tot feitelijke apartheid en zelfs tot wederzijds racisme. 
Talrijk zijn de voorbeelden van volken die door andere volken werden onderdrukt of als 
tweederangsburgers werden behandeld. Talrijk ook zijn de volken die door andere volken 
werden opgeslokt, of die zelfs van de aardbodem werden weggeveegd. (…) vraag dat 
maar aan de Noord-Amerikaanse Indianenstammen, aan de Australische Aboriginals 
enzovoort, voor zover ze het nog kunnen navertellen (…) Andere volken werden dan 
weer beroofd van hun taal en cultuur, en dus voor een stuk van hun ziel, denken we maar 
aan de Ieren. 
In verband met (…) cultuurverschillen dient gewezen te worden op (…) de islamistische 
godsdienst, die door vele tienduizenden op ons grondgebied actief wordt beleden en die 
niet als een westerse (…) godsdienst kan beschouwd worden. 
Veel allochtone kinderen hebben een ernstige leerachterstand. Deels is dat te verklaren 
door de culturele kloof, deels door de dikwijls gebrekkige kennis van het Nederlands. 
Vele vreemdelingen zijn afkomstig uit een heel andere cultuur en zijn niet deelachtig aan 
de Europese cultuur en beschaving. (…) Ze houden vast aan geheel andere 
cultuurpatronen en voelen zich nog steeds verbonden met de cultuur en de tradities van 
hun thuislanden (…) 
 
! Deze tekst geeft uitleg over het culturalisme en pleit voor een tolerantie voor de 
culturen.

Vlaams Blok 
We kunnen ‘het’ meditterane gezin kenmerken als een ‘positioneel’, dus rolbepaald 
gezin. De communicatie verloopt er goed wanneer ieder zich gedraagt zoals zijn rol 
voorschrijft. 
In onze contacten met buitenlandse ouders krijgen we niet alleen met taalproblemen te 
maken, maar bovendien met cultuurproblemen. (…) Om twee redenen is het op tijd 
komen moeilijk voor deze mensen. Ze hebben geen precies begrip van tijd, (…) Een 
tweede punt is dat vreemden, familieleden, met name anderen, steeds van groter 
gewicht zijn dan een abstracte afspraak. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen: 
buitenlanders die heel precies op tijd komen omdat ze weten dat zoiets westers is. 
Het buitenlandse kind wordt ook in feite niet voorbereid op onze samenleving, maar op 
die van zijn ouders, een samenleving waaraan het kind later als volwassene 
waarschijnlijk niet zal deelnemen. Toch zal het niet mogelijk zijn om ouders andere 
opvoedingswijzen aan te leren. 

! Deze tekst diende als onderbouwing voor hun racistisch betoog.
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- Van dis-embedding naar re-embedding: men is niet meer ingebed in één 
bepaalde traditie (ouders katholiek betekent niet dat jij dat ook bent) maar men is 
onderdeel van meerdere tradities/identiteiten (bv: scoutsleider, student sociaal 
werk, animator..). 

- Intersectionality/multifrenie/hyphenated identities: de verschillende identiteiten 
interageren met elkaar en zorgen voor meerdere opties. 

9.1.1.4. 21ste eeuw: superdiversiteit  
Er zijn drie veranderingen, namelijk: 

1. De diepe en terugkerende economische crisis van de jaren ’80 tot en met de 
bankcrisis van 2008. 

2. Opkomst extreemrechts in racistische politieke partijen overal in Europa. Deze 
partijen hebben invloed gehad op de andere partijen. 

3. Toename migratie binnen Europa vanuit Centraal en Oost-Europese landen als 
gevolg van uitbreidingen, lokale conflicten (bv: burgeroorlogen). 

9.2. VERBONDENHEID (“MAG JIJ ER ZIJN?”) 
Kinderen krijgen al vanaf de voorschoolse leeftijd te maken met enerzijds vooroordelen, 
anderzijds discriminatie.  
Uit onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf de voorschoolse voorzieningen vooroordelen 
ontwikkelen (Conolly). 
Dit onderzoek heeft te maken met 

- Veralgemeningen en stereotypen die kinderen overnemen (=cognitieve redenen). 
- (!) Racism by omission: welke kinderen komen voor in de afbeeldingen die men 

gebruikt, welke kinderen kunnen zich in de boeken herkennen en wie niet? 
(=sociale redenen). 

- Jaloezie (=emotionele redenen). 
- Prevailing prejudice (taalachterstand?) 

Het is belangrijk dat gezinsculturen kenbaar zijn en dus een plek krijgen in de publieke 
ruimte. 
Gezinscultuur omdat het niet gaat over het land van herkomst, maar wel over de 
gezinscultuur (bv: Welke muziek luister jij thuis? Welke feesten vieren jullie thuis?) 
(!) zie schema typologie. 

9.3. MYTHE VAN HOMOGENITEIT 
Het onderwijs gaat nog steeds uit van de homogeniteit als een voorwaarde om aan 
educatie te kunnen doen. Met andere woorden, er is weinig ruimte voor heterogeniteit.  

9.3.1. Diversiteit uitvlakken 
Wat is het gevolg van homogeniteit als voorwaarde voor educatie? Het hebben van een 
“split system” waarbij men een onderscheid maakt tussen de jongste kinderen die meer 
zorg nodig zouden hebben en de kleuters meer moeten leren. 
Met andere woorden, zorg en leren zijn twee verschillende zaken, maar dit is stilaan een 
achterhaald idee. 
Wat is de conclusie? Diversiteit/heterogeniteit wordt nog steeds gezien als een probleem 
dat opgelost moet zijn. Bij voorkeur moet dit opgelost worden buiten de school. 
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9.3.2. Meertaligheid 
“het taalbeleid in de voorschoolse voorzieningen”. 
In het onderwijs worden talen zoals het Duits, Engels en Frans aangemoedigd om te leren 
maar voor anderstalige kinderen wordt hun meertaligheid beschouwd als een barrière voor 
succes. 
Dit moet veranderen en moet men meer gebruiken als een bron waaruit kinderen kunnen 
leren van elkaar. 

9.4. DECET  13

Het uitgangspunt? De voorschoolse voorzieningen worden steeds beïnvloed door de 
omringende samenleving met haar ongelijkheden, haar vooroordelen en haar racisme. 
Inspiratiebron? Anti-Bias Curriculum (ABC). 
DECET bouwt hierop verder en formuleerde zes doelstellingen waaraan de pedagogiek 
van de diversiteit dient te voldoen. 
(zie handboek pg 352). 

1. Het gevoel hebben dat hij/zij erbij hoort. 
2. Ervaart dat alle aspecten van zijn/haar identiteit erkend en gewaardeerd worden. 
3. Van elkaar kunnen leren over culturele en andere grenzen heen. 
4. Kan participeren als actieve burger. 
5. Bewust omgaat met vooroordelen via open communicatie en leergierigheid 
6. Samenwerkt om institutionele vormen voor vooroordelen en discriminatie te 

bestrijden/ 
Deze zijn identiteitsdoelstellingen, wat betekent dat belangrijke groepen waartoe het kind 
behoort gereflecteerd worden in de voorzieningen. 

  

 Diversity in Early Childhood Education and Training13
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9.5. DOCUMENTAIRE: WIEGELIED VOOR HAMZA 

9.5.1. Gent 
De Sleepstraat is het multiculturele hart van Gent. Kinderopvang “t’Sleepken” ligt in deze 
straat. Voor alle nationaliteiten die op deze school zitten, hangt er een bord met “welkom” 
in hun taal, dit om hen dat welkom gevoel te geven. Op deze manier worden ook de 
basiswoorden in alle talen opgeschreven zodat de kinderen begrijpen wat er gezegd wordt.  
Daarnaast is er een fotomuur met foto’s van gezinnen zodat ze zien dat alles oké is.  
! Bijvoorbeeld: een papa met andere huidskleur, lesbische mama’s, een papa met een 
beperking. 
Waar het vroeger vooral werkende ouders waren die oproep deden op deze kinderopvang, 
merkt men nu steeds meer verschillende culturen. De Sleepstraat is reeds een tijd een 
multiculturele wijk maar sinds korte tijd weerspiegelt zich dat in de kinderopvang. 
1/3 is Vlaams, 1/3 is Turks en 1/3 hebben andere nationaliteiten. Het is opvallend dat 
ouders met een andere cultuur, meer vertrouwen hebben in een Turkse begeleidster. 
Een nauwe samenwerking met de ouders is nodig omdat de vele verschillende culturen wel 
extra ondersteuning nodig hebben. Met andere woorden, er wordt veel meer gewerkt 
vanuit de nood van de ouders. 

9.5.2. Frankrijk 
Kinderopvang “île des enfant” is ontstaan vanuit ouders die crèches opgericht hadden, en 
deze werden geleid door deze ouders. Later werd deze kinderopvang overgenomen door 
het sociaal centrum. Zodanig dat de ouders toch inspraak hadden, worden deze zoveel als 
men wilt betrokken bij het volledige gebeuren. 
Men zet zich in op diversiteit door de poppen in verschillende culturen te gebruiken, door te 
bespreken wie mag komen, concepten uit culturen uitleggen (bv: Ramadam), prenten 
bespreken van verschillende culturen… 

9.5.3. Duitsland 
Kreuzberg is een multiculturele wijk waarin een kinderdagverblijf zit. Binnen deze opvang is 
er een enorme ouderbetrokkenheid, lang beide kanten. Opvoeding wordt gezien als een 
taak voor enerzijds de ouders, anderzijds de opvang.  
Het kinderdagverblijf speelt in op de heersende diversiteit door de kinderen te laten tellen 
in de verschillende talen, door liedjes te zingen van verschillende culturen etc. De 
ochtendkring is er om elkaar in elkaars taal te begroeten en elkaar te ontmoeten.  
De dingen die verteld worden, vertelt men in het Duits alsook in zoveel mogelijk 
moedertalen. De ruimtes zijn ingekleed met invloeden van verschillende culturen. 
De diversiteit uit zich niet enkel en alleen in de culturen. Men wilt ook de verschillen in de 
gezinssamenstellingen en levenswijzen in beeld te brengen. 

9.5.4. Groot-Brittanië 
De kinderopvang is meer dan alleen een opvang. Ouders kunnen er komen om bij te leren 
door experten maar ook via elkaar. Daar vindt men het belangrijk om het leven van de 
kinderen te documenteren en om dat dan te analyseren. Op deze manier kan men achteraf 
bekijken wat het kind allemaal geleerd heeft. Zo blijven ouders op ieder moment betrokken. 
De ouders doen net hetzelfde om zo een totaalbeeld te krijgen over het kind. 
Het creëren voor een huiselijke sfeer voor ieder kind afzonderlijk, is voor hen heel 
belangrijk. Bijvoorbeeld: favoriete deken, eten dat ze thuis krijgen/eten.. 
De popt die men gebruik heeft “Jemma” en woont net zoals veel kinderen in woonblokken. 
Dat maakt het voor hen herkenbaar. 
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10. GASTCOLLEGE: ZORG EN LEREN VOOR DE JONGSTE 
KINDEREN IN HET KLEUTERONDERWIJS 

10.1. TERUGBLIK DEEL I: BRECHT PEELMAN 
Het thema: zorg en leren voor de jongste kinderen in het kleuteronderwijs. 

Dit is geen nieuw idee. Vanuit een bezorgdheid om kinderen voldoende kansen te geven, 
besluit men een leerplichtverlaging in te voeren.  
“Als men de leerplicht verlaagd, dan moeten kleuters wel naar het kleuteronderwijs gaan.” 
Deze verlaging brengt wel juridische consequenties met zich mee voor de ouders. Met 
andere woorden, als ouders hun kind niet naar het onderwijs stuurden, dan werden zij 
daarvoor gestraft. 

10.1.1. Debat in de geschiedenis 

Uiteindelijk heeft men vorig jaar de leerplichtleeftijd verlaagd naar 5 jaar maar nu heerst de 
discussie of het al dan niet moet verlaagd worden naar 3 jaar. 

10.1.2. Huidig debat  
Het besef groeit steeds meer dat “gelijke kansen” vanaf de kleuterschool cruciaal zijn. 
Vlaanderen scoort zeer hoog op vlak van onderwijssysteem maar scoort tevens ook hoog 
op sociale ongelijkheid. 
Als men ongelijkheid, dat versterkt wordt door het onderwijs, wilt veranderen dan moet men 
die ongelijkheid eerst begrijpen. In onderzoek kijkt men hoe ongelijke kansen vorm 
krijgen vanaf de start. 
Vanuit het kleuterparticipatiebeleid zien de beleidsmakers dat sommige kinderen vaker 
afwezig zijn. Onderzoek oriënteert zich hierop en zoekt naar redenen. 
In onderzoek baseert men zich vaak op inzichten van academici en experten. Dit is 
waardevol. Ook het perspectief van kinderen en ouders heeft men nodig om het debat rond 
sociale ongelijkheid te begrijpen.  
In de discussie over kwaliteit zijn beide perspectieven belangrijk. 

“Elke kleuter moet zo vroeg en zo veel mogelijk deelnemen aan het kleuteronderwijs!”

Jaren zestig “democratiseringsgedachte” 
Het idee vanuit de zorg dat veel arbeiderskinderen blijven zitten. Met 
andere woorden, het onderwijs wordt gezien als een hefboom voor 
de sociale mobiliteit.

Jaren zeventig Destijds zijn er twee economische crisissen gaande dus het debat is 
omgeslaan. Er zijn vooral economische invullingen, namelijk dat 
kinderen zo goed mogelijk voorbereid moeten zijn voor de harde 
economische realiteit. Dit wilt men doen door kinderen skills aan te 
leren in het kleuteronderwijs.

Heden Er volgt alweer een economische redenering, waarbij de focus ligt op 
zowel kansarme kinderen alsook kinderen met een migratie-
achtergrond. 
Elke politieke partij vindt dat “leren” de basis is voor schoolsucces 
alsook succes op de arbeidsmarkt. 
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10.2. ONDERZOEK: PERSPECTIEF OUDERS EN MEDEWERKERS 
Onderzoek naar perspectieven en betekenis: “Wat kunnen we via de dagelijkse 
ervaringen van instappende kleuters en hun ouders uit kansengroepen leren over 
(on)gelijke leerkansen van bij de aanvang van de kleuterschool?” 
Men focust op verschillende zaken, namelijk:  

- Wat gebeurt er in de instapklas? (focus op jongste kinderen – gastles Brecht) 
- Wat zijn de visies van ouders en medewerkers? (gastles Katrien) 

10.2.1. Wat is op te merken in de onderzoeken? 
Het onderzoek gaat over ouders. Wat is de dominante visie? Ouders als instrument voor 
de leerresultaten van kinderen. 
Verschillende citaten: 

! Ouders kunnen niet zelf iets aanbrengen en moeten enkel bevindingen invullen. 

! Democratic deficit: doelstelling van de school liggen reeds vast en ouders worden 
weinig gezien als een bondgenoot om na te denken over de betekenis dat de kleuterschool 
heeft voor de samenleving. 
Het zien van ouders als instrument biedt vaak een omgekeerd effect voor ouders en 
kinderen in maatschappelijk kwetsbare posities. Met andere woorden, ouders moeten 
participeren volgens bepaalde voorwaarden, activiteiten en doelstellingen van de school. 
Deze ouders worden als een homogene groep benadert. Maar zij voelen dat hun noden/
zorgen niet altijd worden erkend omdat men vaak vertrekt vanuit een middenklasse-
denken. Gevolg? Vervreemding van ouders, een ongelijke deelname aan participatie 

10.2.2. Methodologie 

Wat is het onderzoeksopzet? Er zijn 10 focusgroepen met 66 ouders van jonge kinderen 
tussen 2,5j-4j. Dit zijn ouders met een migratieachtergrond, een mix in SES maar er zijn 
slechts 5 vaders bereikt. Deze focusgroepen werden georganiseerd via de scholen en via 
intermediairen (bv: spelotheek). Het onderzoek ging door op een andere plaats dan school, 
want ouders voelen zich niet altijd even goed op school. 
Om goede gesprekken aan te gaan met ouders, is er vertrouwen nodig. Dat is een proces 
waarin men praat over “belang van delen van inzichten”. Hierin staat het belang van 
persoonlijke uitdaging alsook procedural ethics centraal. 
Daarnaast is het onderzoek aangevuld met 6 focusgroepen met 69 medewerkers. Dit 
waren kleuterleidsters, kinderbegeleiders (=kinderverzorgster in het kleuteronderwijs), 
brugfiguren en zorgcoördinatoren. 

“Parents can help their children to achieve the learning outcomes that the educational 
system puts forward; yet, they are hardly involved in discussions on the kind of preschool 
education they want for their child.” (Brougère).

“The incapacities of governmentel institutions (such as preschool) to reflect the real 
values and ideas of citizens.” (Tronto)

“Can the subaltern speak?” (Spivak)
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10.2.3. Let’s have a look! 
Een filmfragment dat getoond werd aan de ouders binnen dat onderzoek. Er werden 
verschillende vragen gesteld na het zien van dat fragment, namelijk: 

- Vinden jullie deze klas typisch? 
- Ziet deze klas eruit zoals de klas vanuit je eigen herinnering, zoals de klas van jouw 

kind, zoals jouw klas als leerkracht/stagiaire/kinderbegeleiders. 
- Wat is herkenbaar? Wat is gelijkaardig?  
- Wat is er ongewoon aan? Wat is verschillend? 
- Wat blijft je bij? Wat raakt je in deze film?  

De redenering gaat als volgt: men moet ouders overtuigen van het belang van 
kleuteronderwijs. Maar deze redenering lijkt alsof dat ouders niet weten wat het 
kleuteronderwijs is?  
Volgens ouders leren kinderen in het onderwijs een tal van zaken, namelijk:  

- Respect en discipline in groep 
- Zorg dragen voor elkaar 
- Vrienden maken  
- Autonoom worden in het dagelijks leren (bv: leren aankleden, zelfstandig naar het 

toilet gaan..) 
- Omgaan met diversiteit in de mini samenleving van de klas. 
- Aanleren van de Nederlandse taal voor in het hier en nu alsook in de toekomst. 

MAAR de ouder schippert tussen gerustheid en ongerustheid. Met andere woorden, er 
is een vraag naar zowel fysieke en psycho-emotionele zorg. Ouders stellen zich vragen 
over; wat als mijn kind verdrietig of angstig is, hoe verlopen de toiletmomenten, kan mijn 
kind voldoende rusten…? 
Dergelijke vragen situeert men zich op het niveau van zorg als handeling en zorg als 
houding. Bijvoorbeeld: de zorgzame begeleidershouding die aanwezig is in de klas. 
Daarnaast heeft men aandacht voor de politieke betekenis van “care”, namelijk ouders 
vrezen dat hun kind uitgesloten wordt van school en bredere samenleving. 

10.2.4. Knelpunten 

10.2.4.1. Zorg en leren  
“Zorg als achillespees”: de tendens die stelt dat de zorg het leren in de weg staat. Er is 
een hiërarchie tussen leren en zorg. Zorg is zichtbaar in het kleuteronderwijs maar wordt 
niet gezien als een deel van hun professionele identiteit. 

VROEGER HEDEN

Van een “vrouw met een moederhart” naar 
een professioneel profiel voor 
kleuterleider(st)er

Het zorgjargon verdwijnt uit het jobprofiel 
(“leerkracht als opvoeder”) 
Daarnaast worden zorgberoepen 
maatschappelijk minder gewaardeerd.
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In Europa is er sprake van enerzijds een “split system”, anderzijds “integrated system”. 

Is de moeilijke relatie met zorg dan te wijten aan een systeemfout? 
Men ziet een opsplitsing tussen hoofd en lichaam.  

- Hoofd: te maken met schoolse leren. 
- Lichaam: te maken met zorg en opvoeding. 

(!) dit wijst op de ontkenning dat lichaam en geest samengaan. 
 
 
“Een gezonde geest in een gezond lichaam.”  
Maar het is enkel het hoofd dat telt? Het economische, productieve en autonome rationale 
mens als ideaal. Met andere woorden, zorg dragen voor elkaar en solidariteit worden 
beiden gezien als hinderlijk in de samenleving. 
Heeft de kwetsbare plek van zorg te maken met een eenzijdige focus op de cognitieve 
ontwikkeling? 

10.2.4.2. Relatie ouders-school: school in balans met noden van veranderde SL 
Het onderwijs heeft te maken met een constructiefout, namelijk dat de indeling van de 
dagen alsook taken volgens het idee dat moeders thuis zijn, is gevormd. Moeders zijn thuis 
om voor hun kinderen te zorgen. 
Met andere woorden, zorg/opvoeding als louter een private aangelegenheid.  
Ouders vinden het kleuteronderwijs belangrijk en willen weten/ervaren/beleven. Er is echter 
wel vraag naar dialoog over zorg en taal-leerkansen maar er zijn weinig kansen. 
Men bevindt zich in een moeilijke positie… ouders blijven weg, vragen niets, krijgen geen 
toegang tot school.. Dit heeft een impact hop het vertrouwen alsook de uiteindelijke 
kleuterparticipatie (bv: aanwezigheid). 

10.2.4.3. Transitie  
Transitie tussen de twee systemen worden ervaren als “shock-ervaringen”. Bij 
maatschappelijke kwetsbare gezinnen is dit nog moeilijker. 
Er is namelijk een grote invloed van thuistaal en voorschoolse ervaring. 

SPLIT SYSTEM INTEGRATED SYSTEM

Systeem voor 0-3 jarigen en 3-6 jarigen. 
Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn 
gesplitst.  

Systeem voor 0-6 jarigen. 
Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn 
geïntegreerd.

Verschillende ministeries verantwoordelijk. Alles valt onder één ministerie.

Eerst zorg (zonder veel leren), dan leren 
(zonder veel zorg).

Zorg en leren zijn hetzelfde.

“Extra” transitie in vroege kinderjaren voor 
zowel kinderen als ouders. 

Continuïteit voor gezinnen. 
Er is maar één overgang voor jonge 
kinderen, namelijk van kleuteronderwijs 
naar lagere school.

België, Bulgarije, Griekenland, Frankrijk, 
Nederland..

Denemarken, Estland, Litouwen, Spanje, 
Zweden…

“Te veel kinderen ervaren de transitie naar de kleuterschool als een culturele schok, en 
elke dag brengt dat veel uitdagingen voor de kinderen die stresserend en daardoor niet 
ontwikkelingsstimulerend zijn.”
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Niet elk kind stelt het goed tijdens deze transitie. Met andere woorden, er is sprake van een 
ongelijke transitie. 
Hoe moet men met deze ongelijke transitie omgaan? Er zijn verschillende denklogica’s:  

1. Kinderen op voorhand klaarmaken? 
2. Kinderen beter thuishouden?  
3. Learn it the hard way? 

10.3. PILOTS IN VLAANDEREN  
AMIF Kleuters project zet in op drie zaken:  

1. Kwalitatieve invulling van kleuterparticipatie  
2. Verhogen van de kleuterparticipatie van niet EU-burgers 
3. Ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame kleuterparticipatie. 

10.3.1. Methodologie 
Er is een wisselwerking tussen verschillende actoren: 

 
In onderzoek volgt men drie stappen, namelijk:  

1. Voorbereiding = praktijkonderzoek  
2. Uitvoering = actieplan  
3. Afronding = evaluatie en verankering 

Wanneer men problemen ontdekt, wilt men er asap mee aan de slag maar dit is niet 
evident voor de problemen die reeds een lange tijd aanwezig zijn. Bij dergelijke problemen 
gaat men eerst na wat er loopt in de praktijk (bv: bevindingen van ouders erkennen). 
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10.3.2. Stem van ouders als rode draad 
Bij praktijkonderzoek wilt men de stem van ouders als rode draad. Dit betekent dat men 
achteruit stapt en de tijd neemt om te luisteren. Op deze manier wilt men mismatchen 
opsporen en een antwoord vinden op de noden van de ouders. 
MAAR het initiatief hiervoor ligt bij de scholen. Om de scholen hierin te ondersteunen, moet 
men welzijnspartners inschakelen in de bevraging en het uitdenken van acties. Het is 
belangrijk om in het gehele schoolteam een gezamenlijke visieontwikkeling te doen. 
Men gaat van een eenmalige bevraging naar een constante reflex. 

10.3.3. Warm onthaal voor ouders en kinderen  
Dat warm onthaal wilt men bereiken men op drie manieren: 

1. Het dagelijks ontmoeten tussen leerkracht en ouder in de klas. Ouders geven hun 
kind niet af aan de schoolpoort maar gaan mee binnen in de klas. 

2. Wederkerige wentrajecten. Wat kan men leren van elkaar?  
Er is sprake van een partnerschap tussen de ouders. 

3. Ontmoeting tussen ouders onderling initiëren en stimuleren. Met andere woorden, 
ouders komen samen en kunnen gesprekken met elkaar houden. 

Wat is de conclusie? Kind, ouder en school/kinderopvang leren van elkaar wat belangrijke 
zaken zijn over het kind en hoe dat opgepakt kan worden in de klas/kinderopvang. 

10.3.4. Leerkrachten/kinderbegeleiders als onderdeel van school- en 
overheidsbeleid 

De stem van de leerkracht vraagt kleinere instapklassen en leeftijdsgemengde klassen. 
Hiervoor heeft men een goede personele omkadering en pedagogische visie nodig. Men 
moet ook de tijd bieden voor reflectie met collega’s (=pedagogische begeleiding). 
Er is aandacht nodig voor samenwerking tussen leerkrachten en kinderbegeleiders. 
! Zorgzame infrastructuur: ervaring uitwisselen met kinderopvang. 

“Door de bevragingen beseffen wij leerkrachten nu beter dat de ouders wel degelijk 
behoefte hebben aan contact. Van ‘ze komen niets vragen, dus ze hebben geen behoefte 
aan contact’ is dit geëvolueerd naar een bredere kijk op ouders.”
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11. PROFFESIONALITEIT  

11.1. GENEALOGIE 

Er zijn drie uitbreidingsgolven na de stop van ’79-‘89. 
- Onthaalouders: goede moeders = goede onthaalouders. Dit betekent dat er geen 

opleidingsvereisten zijn. 
- Private, zelfstandige voorzieningen: geen subsidies, geen eisen aan de 

professionaliteit van de mensen, geen vereisten.. 
- (Buitenschoolse opvang): rekruteerde langdurig werkloze moeders  

Er was geen sprake van een professionalisering! 
=deprofessionalisering. 
Deze drie golven hadden geen kwalificatie-eisen. Gevolg? Op het moment dat het nieuwe 
decreet (2012-2014) komt, werd er slechts voor 1/3 tot 1/5 nog diplomavereisten gesteld. 
Met andere woorden, een grote meerderheid is niet opgeleid en zij met een opleiding 
volgden een 7de jaar zorg. Dit is dus een nadruk op een paramedische/hygiënische 
opleiding. 

11.2. CORE (COMPETENCE REQUIREMENTS) 
De kwaliteit van de kinderopvang heeft heel wat invloed op het welbevinden en 
betrokkenheid van kinderen alsook hun latere ontwikkelingskansen. 
Dit betekent dat de kinderopvang een pedagogische/educatieve functie heeft. Vanaf 2010 
begint de Europese Commissie dit ook te zien. 
Voor het eerst een studie over de vraag: wat zijn de competenties die men nodig heeft om 
met jonge kinderen te werken? 
(!) competentie ≠ kwalificatie: weg van het diplomafetisjisme maar kijkend naar de 
competenties van het personeel, los van hoe deze verworven zijn. Met andere woorden, 
competenties zijn een individuele verantwoordelijkheid. 
In de literatuur is er een verband tussen kwalificaties en kwaliteit. Men moet naar de 
competenties kijken maar mag niet vergeten dat kwalificaties één van de fundamentele 
manieren zijn om competenties aan te tonen alsook te verwerven. 
Wat leert men in dit onderzoek? Binnen een opleiding is een wisselwerking tussen 
theorie en praktijk belangrijk, want dat maakt een competente werkmens. 

VOOR WOII NA WOII

Oprichting kinderopvang omwille van 
hygiënische redenen. 
De crèches van Dr Miele: brachten de 
goede boodschap over bij de 
arbeidersvrouwen adhv huisbezoeken. 
Dit was een hygiënische boodschap dus de 
professionaliteit bestond uitsluitend uit het 
toepassen van hygiënische maatregelen 
(geen sprake van een pedagogische 
opleiding). 
Het waren uitsluitend vrouwen die werken 
met kinderen… het was verboden om 
mannen te laten werken met kinderen.

Vanaf de ’60 ontstaan enkele 
verschuivingen.  
Een nieuwe wetenschap komt op, namelijk 
de ontwikkelingspsychologie. Hierdoor 
ontstaat de evolutie van “wat is 
professionaliteit?” 
Er ontstaat een kennis over ontwikkeling 
van jonge kinderen.
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In Vlaanderen hebben we in het kleuteronderwijs bachelors maar niet in de kinderopvang.  
MAAR het is slechts een illusie als men denkt dat het met hoogopgeleiden allemaal 
opgelost is…goede werkomstandigheden zijn een must, namelijk: 

- Verloning moet goed zijn. 
- Kindloze uren: betaalde uren om over de praktijk te discussiëren, reflecteren, 

documenteren met collega’s. 
- Continue bijscholing en ondersteuning. 

Als de werkomstandigheden niet goed zijn, dan zullen deze mensen hun potentieel niet 
kunnen benutten. Lage kwalificaties kan men verhelpen (dezelfde kwaliteit verkrijgen), als 
men investeert in continue bijscholing en ondersteuning op de werkvloer. 
Bijscholing kan heel positieve effecten hebben maar op aantal voorwaarden. Deze zijn: 

1. Bijscholing moet ingebed zitten een coherent pedagogisch raamwerk (visie). 
2. Actieve betrokkenheid staat centraal. Het zijn de mensen op de werkvloer die 

verantwoordelijk moeten zijn op de veranderingsprocessen (bottom-up & top-down) 
3. Bijscholing moet verankerd zijn in de praktijk en men moet in dialoog treden met 

collega’s/ouders. 
4. Bijscholing moet voldoende verspreid zijn in tijd en langdurig/intensief. 

Zie grafiek op dia 10, 11 & 12: heel vaak vindt men in de Europese overzichten de 
werkmensen (core practioners) maar (!) in bijna alle landen worden zij bijgestaan door 
assistenten (bv: kinderbegeleiders). Voor hen geldt een ander profiel en zijn er geen 
kwalificatievereisten. Voor de gezinsopvang zijn er ook weinig professionele profielen. 

11.2.1. Conclusies? 
Er zijn drie grote conclusies: 

1. Men moet werken aan deze competentieprofielen maar niet te strak. Niet in termen 
van gedrag voorschrijven, want dan krijgt men een zeer technisch beroep zonder 
reflectie en men heeft professionals nodig die reflecteren over de eigen praktijk. 

2. Als men de opleidingsprogramma’s naast elkaar ligt, gaat er bijzonder weinig 
aandacht naar het werken met diversiteit. 

3. Het competent systeem is niet voldoende met enkel de individuele competenties 
want anders ligt de gehele verantwoordelijkheid op de schouders van deze mensen 
en voelen zij te veel druk. 

oIndividuele competenties: mensen die het werk doen. 
oInter-institutionele competenties: samenwerken met 
andere voorzieningen om competenties te ontwikkelen die 
een meer globale aanpak van gezinnen toelaten (bv: 
OCMW, inburgeringscursus…) 

oBeleidscompetenties: visie van de overheid/
samenleving. 
In wat zijn wij bereid te investeren? Welke context 
voorzien wij zodat deze mensen hun werk kunnen 
doen? 

oInstitutionele competenties: competenties van de 
voorziening (bv: hoe een teamvergadering wordt 
georganiseerd). 

(!) men kan niet goed voor de kinderen zorgen als men niet goed 
zorgt voor de mensen die voor de kinderen zorgen. 
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11.3. ONDERTUSSEN IN VLAANDEREN 
“Hoe zit het in Vlaanderen?” 
Gezinsopvang (onthaalouders) heeft een groot aandeel binnen de kinderopvang. Bij de 
onthaalouders zijn er geen opleidingsvereisten en geen arbeidsstatuut. 
Met het decreet van 2012-2014 tracht men te proberen om de hele kinderopvang te 
regulariseren. Dit waren vroeger zelfstandigen, weinig eisen en weinig/geen subsidies, die 
men in een overgangstraject moet zetten om gelijk te komen met deze erkende en 
gesubsidieerde kinderdagverblijven. 
Het idee was om de kinderdagverblijven allemaal te subsidiëren op trap 2 maar dit lukt niet. 
Om dit te verwezenlijken moet men meer eisen stellen en meer middelen geven maar hier 
heeft men enorm veel geld voor nodig. Hierdoor ontstaat het overgangstraject (trap 2A en 
trap 2B). Tegen 2020 moet deze subsidiëring in orde zijn maar dit is niet gelukt en zal dus 
voor de volgende regering zijn. 
(!) de volgende regering heeft geen middelen voorzien voor deze overgang dus wordt er 
van grote voorzieningen verwacht dat deze werken met zelfstandigen.  
Gevolg? Introductie “schijnzelfstandigen”. 

De grote groei van de kinderopvang, is de groei waar geen kwalificatie voor nodig was! 

Deze grafiek toont de evolutie nadat het nieuw decreet is ingevoerd. 
Op trap 1 is de grootste groei maar deze trap bevat bijna geen subsidies en kwalificaties. 
Er is weinig toename op trap 2A. Op trap 2B zijn er meer plaatsen bijgekomen op een lager 
niveau. Op trap 3 is er sprake van een standstill. 
Op grafiek (dia 24) ziet men dat er bijna evenveel plaatsen zijn binnen trap 2. Op trap 2B 
zijn er net iets meer plaatsen omdat er hier mensen met een lage verloning (amper boven 
min.loon) zitten en geen kwalificatievereisten zijn. 
 

11.3.1. De opleidingen  
“Hoe zit het met de plaatsen waarvoor men wel is opgeleid?” (trap 2A) 
Er zijn drie problemen:  

# plaatsen 0-12j 1990 2013 Groei

Erkende 
kinderdagverblijven 

10.219 18.929 +8.710

Erkende 
gezinsopvang 

14.119 31.309 +17.110

Erkende 
buitenschoolse 
opvang 

/ 31.290 + 31.290

Zelfstandige 
kinderdagverblijven 

5.569 34.606 +29.037

1/04/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Evolutie 

Trap 1 77.843 78.045 79.335 81.292 84.323 6.480

Trap 2A 40.808 41.187 41.362 41.588 41.083 275

Trap 2B 24.822 25.966 26.414 26.533 26.223 1.401

Trap 3 513 513 1.734 1.774 2.287 1.774
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1. 7de jaar kinderzorg: werkgevers zijn het erover eens dat zij die deze opleiding 
hebben gevolgd en van de schoolbanken zijn, dat zij niet kunnen wat men moet 
kunnen voor in de kinderopvang te kunnen werken…  
Hoe komt dat?  

o Komt het door het watervalsysteem van het onderwijs? Gaat het over zij 
die al verschillende keren zijn “afgezakt” waardoor de schoolmotivatie 
helemaal weg is? 

o Er is een toenemend aantal meisjes met een “rugzak” (bv: grote sociale 
problemen binnen het gezin, waardoor zij moeilijk kunnen functioneren). 

o Heeft het te maken met de in-en uitstroom? Wie komt binnen in dat 7de 
jaar? Meisjes met een rugzak kan men toch geen diploma geven als 
leerkracht zijnde? 

o Is het onaangepast curriculum het probleem? Heeft het te maken met 
hetgeen men leert (bv: MeMoQ)? 

2. In Vlaanderen is er reeds een bachelor opgericht, namelijk “bachelor pedagogiek 
van het jonge kind” maar hen ziet men niet terug op de werkvloer, eerder binnen 
leidinggevende functies. Dit heeft te maken met het niet volgen van de subsidiëring 
en voorzieningen de middelen niet krijgen (er is geen geld) om deze 
hoogopgeleiden bij de kinderen te zetten.  

3. Er bestaat een norm voor het aantal kinderen/volwassen maar er bestaat geen 
norm voor de verantwoordelijken (“essentiële coaching”). Het gevolg? Enkele 
grote spelers op de markt zeggen dat er slechts één verantwoordelijke per 
voorziening in. Hierdoor creëert men goedkopere kinderopvangen.  
Er ontstaat een toenemende trend van goedkoop en dus één dag/week een coach. 

11.3.2. De arbeidersvoorwaarden  
Binnen deze sector werken heel wat mensen aan het minimumloon en is er een beperkt 
pensioenopbouw. Dit zorgt voor een probleem bij: 

- De instroom: wie wil dit nog doen aan deze moeilijke voorwaarden? 
- Turn over: mensen gaan elders werken als men kan. 
- Kwaliteit en maatschappelijke erkenning. 

(!) laat ons hopen dat deze beroepen, na deze crisis (coronavirus), de erkenning 
krijgen waarop men recht heeft. 

De overheid heeft een ondersteuningsstructuur (MENTES) opgericht. Dit voor alle mensen 
die niet opgeleid zijn om deze toch te ondersteunen. Maar de literatuur kennende, zal dit 
niet veel helpen. 
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12. MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES  

12.1. WAT ZIJN DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES? 
De kinderopvang heeft drie grote functies, die men niet los van elkaar moet zien. 

 

12.1.1. Economische functie 
Deze functie bestaat reeds sinds het ontstaan van de kinderopvang. 
Deze functie staat voor:  

- Het verzoenen van arbeid en gezin. 
- Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, namelijk de verhouding tussen man en 

vrouw. 
- Het biedt ook de mogelijkheid om werk te zoeken. Als er geen kinderopvang is, kan 

men deze opleiding niet volgen, er niet voor solliciteren … 
- De economische functie staat onder druk van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

Met andere woorden, de kinderopvang moet flexibeler worden. 
Wat heeft de economische functie nodig?  

1. Bereikbaarheid: waar groeit de tewerkstelling? 
2. Beschikbaarheid: waar zijn er vrije plaatsen?  
3. Betaalbaarheid: is het voor iedereen? 

12.1.2. Pedagogische/educatieve functie 
De kinderopvang wordt eindelijk gezien als een pedagogisch milieu.  
Deze functie staat voor:  

- De kinderopvang vult de gezinsopvoeding aan (≠ vervangen). Beiden zijn 
complementair. De kinderopvang biedt andere zaken aan (bv: meer kinderen, 
sociale ontwikkeling, andere talen, infrastructuur, ander speelgoed…) Met andere 
woorden, het is voor iedereen anders en aanvullend. 

ECONOMISCH 

SOCIAAL PEDAGOGISCH/EDUCATIEF
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- Welke opvoedingsdoelen moet men in de voorschoolse voorzieningen 
benadrukken?  

o Gaat het over ontwikkeling? Moeten kinderen bepaalde dingen bereiken? 
En welke?  

o Gaat het over de voorbereiding op de lagere school? 
o Gaat het over een evenwicht zoeken tussen individuele (wat moet kind 

kunnen) en sociale (hoe gaan ze met elkaar om in de maatschappij) 
doelen? 

- Is er een consensus over de nodige structurele kwaliteitsdimensies om de 
pedagogische doelen na te streven? 

12.1.3. Sociale functie 
Deze functie staat voor:  

- (!) In welke mate draagt de kinderopvang bij aan de rechtvaardige samenleving?  
- In welke mate draagt de kinderopvang bij aan de menselijke waardigheid? 
- Hoe komen waarden zoals inclusie en solidariteit tot hun recht?  

Het gaat hier over de bruikbaarheid en begrijpbaarheid. 
1. Bruikbaarheid: is het bruikbaar voor een zeer diverse groep mensen?  
2. Begrijpbaarheid: kan men met hen overleggen waar deze voorzieningen voor 

moeten zorgen?  

12.1.4. Wat zijn de spanningen?  

12.1.4.1. Economische functie VERSUS educatieve functie 
Vanuit de economische functie verwacht men een flexibilisering van de arbeidsmarkt/
kinderopvang maar is dat pedagogisch verantwoord?  

12.1.4.2. Educatieve functie VERSUS sociale functie  
Vanuit de educatieve functie wilt men graag een lange en goede transitieperiode tussen het 
gezin en kinderopvang maar vanuit de sociale bekommernissen vraagt men meer urgente 
oplossingen. 

12.1.4.3. Economische functie VERSUS sociale functie 
Voorbeeld: matteüseffect. 
De sociale functie wilt iedereen kansen geven maar de economische functie wilt enkel 
maar kinderopvang voorzien voor de werkende ouders. Men kijkt naar hoe dit evenwicht 
zal plaatsvinden. 
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12.2. IMPACT VV OP KINDEREN, OUDERS EN SAMENLEVING?  14

 
Dit schema geeft een overzicht weer van wat de maatschappij van de voorschoolse 
voorzieningen mag/kan verwachten. 
Het is bijzonder dat de voorschoolse voorzieningen impact hebben op zowel ouders, 
kinderen alsook lokale gemeenschappen! 

12.2.1. Impact op kinderen 
Grafiek dia 9: de stippenlijn toont de kinderen die niet naar de voorschoolse voorzieningen 
gingen en de volle lijn toont de kinderen die wel naar de voorschoolse voorzieningen 
gingen. Er zijn drie belangrijke vaststellingen: 

1. Alle kinderen doen het beter als ze wel naar de voorschoolse voorzieningen gingen. 
2. De twee lijnen lopen parallel. Dit betekent dat de kinderopvang niet zorgt voor meer 

gelijkheid.  
3. Expected minimum is hetgeen de leerkracht van u verwacht opdat kinderen mee 

zouden kunnen. Wat ziet men? Kinderen van hooggeschoolde ouders zitten altijd 
boven dat minimum. Bij kinderen van laaggeschoolden maakt het wel een verschil 
om naar deze voorschoolse voorzieningen te gaan of dat ze succesvol zijn of niet. 

Voorschoolse voorzieningen doen er toe, in het bijzonder voor kansengroepen maar niet 
alle voorschoolse voorzieningen doen er evenveel toe. 
Wat is de conclusie? De impact van de voorschoolse voorzieningen doet er meer toe bij 
de laaggeschoolde ouders. 

 Uitleg zie apart blad.14
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12.3. NAAR EEN EUROPEES KWALITEITSMODEL 
Om dat potentieel te benutten, zijn er bepaalde kwaliteitscriteria nodig. Europa wordt 
bewust van het pedagogisch en sociaal milieu van deze voorschoolse voorzieningen. 
Daarnaast wordt men ook bewust dat kwantiteit zinloos is zonder kwaliteit. 
Europa stelde een lange tijd de kwantitatieve criteria voorop, namelijk de voorziening moet 
voldoende zijn. Er waren geen kwalitatieve voorzieningen.  
Tegelijkertijd is de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen geen echte Europese 
competentie maar eerder een “soft competence”. 
Open Method of Coordination: Europa kan niets opleggen maar gedurende jaren met 
experts van alle lidstaten gewerkt over de consensus “wat is kwaliteit”. 
! Hieruit ontstaat het European Quality Framework (EQF): dit is een visie over de 5 
dimensies. Men vertaalt dat naar de Council Recommendation: een aanbeveling van de 
Raad van Europa. Het is een raadgeving geen wetgeving en dat is toch een behoorlijk 
sterk statuut. Op basis van dat document met deze 5 dimensies wordt een document 
opgesteld met 22 indicatoren/normen die zeggen waarover men als samenleving kan 
nadenken over “hoe doen wij het?” 
(!) Men moet niet voldoen aan deze normen maar het zijn indicatoren waaraan men zich 
kan spiegelen. 
Vanaf dia 15 in het handboek eens lezen. 
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